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Universitetsbestyrelsens virksomhed
1958-59

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 S. Unmack Larsen, til 15. november 1958,
borgmester Bernhard Jensen, fra 15. november 1958,
rektor N. Brorson Fich,
forretningsfører P. Friis Olsen.
Universitetets rektor: professor, dr. med. Willy Munck.
Prorektor: professor, dr. phil. H. Bach.
Statens kommitterede: kontorchef E. Thrane.
Sekretær: professor, dr. jur. Knud lllum.
Rektor er formand for bestyrelsen.

ANSÆTTELSER, AFSKEDIGELSER M. M.

Cand. mag. Birgit Nüchel Thomsen er ansat som videnskabelig assistent i
nyere historie pr. 1. august 1958, og der er bevilget cand. mag. H. P. Clau
sen afsked fra samme stilling pr. 31. juli 1958.
Cand. mag Ernst Dittmer er ansat som amanuensis II ved institut for germansk
filologi pr. 1. august 1958.
Der er bevilget Christian Sørensen afsked fra stillingen som laboratoriebetjent
ved biokemisk institut fra 31. juli 1958 at regne.
Der er bevilget fru Birte Helmer Pedersen afsked fra stillingen som sekretær
hos professor, dr. A. Blinkenberg fra 31. august 1958 at regne.
Der er bevilget cand. oecon. Axel Johannesen afsked fra stillingen som viden
skabelig assistent i statistik pr. 31. august 1958.
Dr. jur. Stig Jørgensen er ansat som professor i retsvidenskab fra 1. september
1958 at regne.
Civilingeniør Klaus H. Nielsen er ansat som videnskabelig assistent i biokemi
fra 1. oktober at regne, og der er bevilget lektor, dr. phil. Sven Darling
afsked fra stillingerne som lektor og amanuensis i biokemi pr. 31. juli 1958.
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Frk. Inge B. Iversen er ansat som ikke-videnskabelig assistent ved kemisk insti
tut pr. 15. september 1958.
Frk. Inge Dahl er ansat som ikke-videnskabelig assistent ved kemisk institut
pr. 1. oktober 1958, og der er bevilget fru Birthe-Maria Bendix afsked fra
samme stilling pr. 15. august at regne.
Læge Anne Marie Johansen er ansat som klinisk assistent under professora
terne i kirurgi pr. 1. oktober 1958.
Civilingeniør Else Plejl er ansat som videnskabelig assistent i kemi pr. 1.
oktober 1958 med 2/3 arbejdstid.
Frk. Kate Grønlund er ansat som ikke-videnskabelig assistent ved det fysiske
institut pr. 1. oktober 1958.
Fru Bente Nielsen er ansat som ikke-videnskabelig assistent ved det fysiske
institut pr. 1. oktober 1958.
Fru Else Bülow er ansat som ikke-videnskabelig assistent ved matematisk in
stitut pr. 13. oktober 1958.
Læge Palle Juul Jensen er ansat som klinisk assistent under professoratet i
neurologi pr. 1. november 1958, og der er bevilget læge Bjarne Ranheim
afsked fra samme stilling pr. 31. oktober 1958.
Dr. med. Mogens Milfeldfs universitetsadjunktur er forlænget for en 1-årig
periode fra 15. november 1958 til 15. november 1959.
Frk. Grete Kleberg er ansat som ikke-videnskabelig assistent ved romansk in
stitut pr. 1. november 1958.
Der er bevilget frk. Inge-Merete Høyer afsked fra stillingen som ikke-videnska
belig assistent ved biokemisk institut fra 30. november 1958 at regne.
Dr. phil. Kristian Jeppesen er ansat som professor i klassisk arkæologi fra 1.
december 1958 at regne.
Dr. phil. Søren Sørensen er ansat som professor i musikvidenskab fra 1. decem
ber 1958 at regne.
Reservelæge Agner Thorkild Haug er ansat som klinisk assistent i patologisk
anatomi pr. 1. december 1958, og der er bevilget læge Ole Fjeldborg afsked
fra samme stilling fra d. 31. oktober 1958.
Læge Bent Møller har fået bevilget afsked fra stillingen som tutor under pro
fessoraterne i intern medicin fra den 30. november 1958.
Civilingeniør Ejler Baastrup Neergaard er ansat som videnskabelig assistent
ved det fysiske institut i tiden 1. november 1958 til 31. december 1959.
Frk. Gurli Jensen er ansat som kontorist ved universitetskontoret pr. 1. decem
ber 1958.
Der er bevilget læge E. Marcussen afsked fra stillingen som klinisk assistent
under professoratet i neurokirurgi fra 31. december 1958 at regne.
Afdelingsleder, cand. mag. K. J. Brostrøm er ansat som professor i fysik fra 1.
januar 1959 at regne.
Læge Hans Jørgen Jensen er ansat som klinisk assistent under professoratet i
neurokirurgi pr. 1. januar 1959.
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Der er bevilget læge E. Dollerup afsked fra stillingen som klinisk assistent under
professoratet i intern medicin pr. 31. december 1958.
Læge Flemming Christensen er ansat som videnskabelig assistent i hygiejne
pr. 1. januar 1959.
Læge Torjus Skajaa er ansat som klinisk assistent under professoraterne i ki
rurgi pr. 1. januar 1959, og der er bevilget læge Chr. Mouritzen afsked fra
samme stilling pr. 31. december 1958.
Læge Gunnar Søndergaard er ansat som tutor under professoraterne i intern
medicin fra 1. januar 1959 at regne.
Fru Birgitte Christensen er ansat som ikke-videnskabelig assistent ved matema
tisk institut pr. 1. januar 1959, og der er bevilget fru Else Bülow afsked fra
samme stilling pr. 30. november 1958.
Docenterne, dr. phil. Gustav Albeck og dr. phil. Grethe Hjort har ved kgl.
resolution af 30. januar 1959 fået tillagt ret til fra 1. april 1958 at føre
benævnelsen »professor«.
Der er bevilget læge E. Holm-Pedersen afsked fra stillingen som klinisk assi
stent i dermato-venerologi pr. 31. januar 1959.
Der er bevilget prosektor Tage Lund afsked fra stillingen som undervisningsas
sistent i retsmedicin fra 31. januar 1959 at regne.
Læge Tage Hjort er ansat som klinisk assistent i dermato-venerologi pr. 1.
marts 1959, og der er bevilget ham afsked fra stillingen som klinisk assistent
i intern medicin ved Marselisborg hospital pr. 28. februar.
Læge Ernst Boye er ansat som klinisk assistent under professoratet i intern me
dicin på Marselisborg hospital pr. 1. marts 1959.
Læge Wilhelm Frederiksen er ansat som undervisningsassistent i epidemiologi
pr. 1. marts 1959.
Læge Bent Hastrup har fået bevilget afsked fra stillingen som klinisk assistent
under professoraterne i intern medicin fra 31. marts 1959 at regne.
Der er bevilget fru Ingrid Hau Knudsen afsked fra stillingen som ikke-viden
skabelig assistent ved farmakologisk institut pr. 31. marts 1959.
Dr. theol. Johannes Sløk er ansat som ekstraordinær professor i teologi med
filosofihistorie og kristen idéhistorie som speciale fra 1. april 1959 at regne.
Mag. art. Bent Stellfeld er ansat som lektor i musikvidenskab for en periode af
3 år fra 1. april 1959 at regne.
Dr. phil. Hans Chr. Sørensen er ansat som lektor i slavisk filologi for en 3-årig
periode fra 1. april 1959 at regne.
Amanuensis Arne Berg er ansat som lektor i kemi for en 3-årig periode fra 1.
april 1959 at regne.
Videnskabelig assistent, cand. med. Folmer Nielsen Kusk er ansat som lektor
i farmakologi for en 3-årig periode pr. 1. april 1959.
Der er bevilget læge Henning Sørensen afsked fra stillingen som klinisk assi
stent under professoratet i otolaryngologi pr. 30. april 1959.
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Dr. jur. Poul Meyer er fra 1. maj 1959 ansat som professor i statskundskab
med hovedvægten på politiske institutioner og samfundets politiske struktur.
Dr. phil. Erik Carl Armand Rasmussen er fra 1. maj 1959 ansat som professor
i statskundskab med hovedvægten på den politiske idéhistorie.
Cand, oecon. Leif Pank Pedersen er ansat som videnskabelig assistent for
professoren i statistik pr. 1. maj 1959.
Frk. Inge Sørensen er ansat som ikke-videnskabelig ved institut for nordisk
filologi pr. 1. maj 1959.
Læge Gertrud Schleisner er ansat som klinisk assistent under professoratet i
psykiatri pr. 1. juni 1959, og der er bevilget læge Kirsten Nymgaard afsked
fra samme stilling pr. 30. april 1959.
Læge Annelise Bach er ansat som videnskabelig assistent i almindelig patologi
pr. 1. juni 1959, og der er bevilget læge Edith Reske-Nielsen afsked fra
samme stilling pr. 30. april.
Læge Gunnar Thomsen Pedersen er ansat som klinisk assistent under professo
ratet i obstetrik og gynækologi pr. 1. juni 1959, og der er bevilget læge
Annelise Bach afsked fra samme stilling pr. 30. april 1959.
Snedker A. Bisgaard Pedersen er ansat som portner pr. 1. juni 1959.
Der er bevilget fru Birthe Bendtsen afsked fra stillingen som ikke-videnskabelig
assistent ved det lægevidenskabelige fakultet pr. 30. juni 1959.
Mag. scient. Palle Frøsig Schmidt er ansat som instruktor i matematik pr. 1. juli
1959.
Maskinarbejder Herluf Madsen er ansat som portner pr. 1. juli 1959.
Der er bevilget cand, oecon. Henrik Wolf Rasmussen afsked fra stillingen som
videnskabelig assistent for professoren i nationaløkonomi pr. 31. juli 1959.
Der er bevilget cand. mag. Niels Alkjær afsked fra stillingen som lektor i engelsk
pr. 31. juli 1959, dog således, at Niels Alkjær vikarierer i lektoratet indtil
31. december 1959.
Dr. med. Jørgen Brems Dalgaard er ansat som professor i retsmedicin pr. 1.
august 1959.
Museumsdirektør, dr. phil. H. M. Thamdrup er ansat som professor i zoologi
pr. 1. august 1959.
Professor ved University of Durham, Newcastle, W. W. Rogosinski vil for en
periode af 3 år fra 1. august 1959 at regne virke som udenlandsk gæste
professor i matematik.
Cand, theol. Johs. Aagaard er ansat som lektor i missionsvidenskab for en pe
riode af 3 år fra 1. august 1959 at regne.
Reservelæge Bent Hastrup er ansat som tutor i intern medicin pr. 1. august
1959, og der er bevilget overlæge, dr. med. H. Gøtzsche afsked fra samme
stilling pr. 31. juli 1959.
Cand, oecon. Erik Hansen er ansat som universitetsadjunkt for en 3-årig pe
riode fra 1. august 1959 at regne.
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Cand. mag., fru Birgit Busch er ansat som videnskabelig assistent i nyere histo
rie pr. 1. august 1959, og der er bevilget cand. mag., fru Birgit Nüchel
Thomsen afsked fra samme stilling fra den 31. juli 1959 at regne.
Fru Erna Kesmodel er ansat som ikke-videnskabelig assistent ved det læge
videnskabelige fakultet pr. 1. august 1959.
Fru Birgitte Holm er ansat som ikke-videnskabelig assistent ved institut for
almindelig patologi pr. 1. august 1959, og der er bevilget fr. Birthe Christen
sen afsked fra samme stilling fra den 31. juli 1959 at regne.
Professor, dr. phil. Troels Fink er efter ansøgning trådt uden for nummer for
en 2-årig periode fra 1. september 1959.
Læge John Engberg er ansat som klinisk assistent under professoratet i otolaryngologi pr. 1. september 1959.
Lægerne Karen Johanne Gravesen og Helmer Søgaard er ansat som kliniske
assistenter under professoratet i intern medicin pr. 1. september 1959.
Mag. scient. Svend Erik Rasmussen er ansat som professor i uorganisk kemi
pr. 1. oktober 1959.
Professor Johanne M. Stockholm er ansat som lektor i engelsk for en 3-årig
periode fra 1. januar 1960 at regne.
25-års jubilarer:
1. august 1958: professor, dr. phil. Jens Holt, amanuensis I Tage Langvad,
amanuensis I Axel Voigt, maskinmester H. Munk.
15. august 1958: laboratoriemester N. Aa. Kisby Andersen.
1. september 1958: laboratoriemester E. Olsson.
1. oktober 1958: rengøringsassistent, fru Vera Nielsen.
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REGNSKAB FOR FINANSÅRET 1958-59.
A. Drift affakulteterne.

Indtægt.
Statstilskud......................................................................................
Gebyrer............................................................................................

8.972.967,34
67.252,26

Udgift.
Lønninger........................................................................................
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.....................................................
Til afholdelse af gæsteforelæsninger af udenlandske viden
skabsmænd ................................................................................
Patientudgifter................................................................................
Driftsudgifter ved patologisk-anatomisk institut........................
Statstilskud til de til Aarhus Universitet knyttede kollegier....
Driften af undervisningslokaler på Aarhus Kommunehospital.

2.442.956,88
1.047.933,17
1.533.761,38
205.134,41
26.262,50
25.977,76
167.642,26
101.720,72
15.000,00
49.611,29
848.087,37
93.044,78
64.500,00
6.500,00
21.813,22
20.000,00
16.262,44
14.469,00
29.137,85
386.278.98
406.525.98
-? 1.592,55
2.820,34
1.350,00
1.092.685,65
167.335,32
191.000,85
64.000,00

9.040.219,60

9.040.219,60

B. Almindelige universitetsformål.

Indtægter.
Saldo overført fra forrige år........................................................
Tilskud fra Århus kommune.........................................................
Indvundne renter.............................................................................
Immatrikulationsgebyrer................................................................
Andre indtægter..............................................................................

13.592,24
85.000,00
1.808,88
12.960,00
169,00

Udgifter:
111.807,51

113.530,12

Saldo at overføre.............................................................................

111.807,51
1.722,61
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C. Kulturrejser:
Overført fra forrige år....................................................................
Tilskud.............................................................................................
Udgifter...........................................................................................
Saldo at overføre.............................................................................

8.262,60
6.000,00
9.730,45
4.532,15

14.262,60
Studenterbespisning:
Overført fra forrige år....................................................................
Tilskud og gaver.............................................................................
Udgifter...........................................................................................
Saldo at overføre.............................................................................

9.204,12
34.475,00

21.314,60
22.364,52

43.679,12

Alkoholforskning:
Overført fra forrige år....................................................................
Gave.................................................................................................
Renter..............................................................................................
Udgifter............................................................................................
Saldo at overføre.............................................................................

28.491,25
12.703,99

41.195,24

39.775,35
35.000,00
217,09
18.551,71
56.440,73
74.992,44

The Ford Foundation:
214.171,98
Overført fra forrige år.................................... ..............................
344.717,44
Gave.................................................................. ..............................
4.637,92
Renter............................................................... ..................................
Udgifter............................................................
Saldo at overføre.............................................

563.527,34

Viruslaboratoriet :
Overført fra forrige år.................................... ..............................
Udgifter............................................................

43.679,12

10.900,06
30.000,00
295,18

41.195,24

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

14.262,60

74,992,44

373,360,37
190.166,97

563.527,34

53.158,59

53.158,59
53.158,59

53.158,59
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D.

Kapitaler (tilskudsfondet).

Indtægt :
Overført fra forrige år.................................................................... 1.445.969,68
Legat fra tre venner af den studerende ungdom.........................
25.000,00
Gave til jubilæumsfonden..............................................................
5.000,00
Indsamling til Studenternes Hus...................................................
197.014,39
Kursgevinst ved obligationssalg....................................................
274,86
Kursgevinst ved obligationskøb....................................................
2.443,86
Overført fra kommunen til bogindkøb under det hum. fakultet
3.682,96
M. C. Hoist’s legat - leje...............................................................
252,00
Trap de Thygesens legat.................................................................
51,00
Renter og udbytter m. v..................................................................
62.338,13
Udgift:
Kurstab ved salg af obligationer:
Studenternes Hus......................................................................
Provision ved køb af pantebrev :
Studenternes Hus......................................................................
Udgifter ved indsamling til Studenternes Hus............................
Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris.......................
Bevillinger af Jubilæumsfonden.....................................................
Bevillinger af H. Chr. Ejnert Olsen og hustrus legat..................
Bevillinger af Vejle Folkeuniversitets Studenterlegat..................
Bevilling af Henningsens Boglegat...............................................
Bevilling af Dagmar Marie Mathilde Johansens legat...............
Udgifter afholdt af M. C. Holst’s legat.......................................
Bogindkøb.......................................................................................
Akademisk Boghandel - rentetilskrivning i 1957-58 tilbageført
Depotgebyrer m.v...........................................................................
Saldo at overføre til 1959/60.........................................................

2.119,35
1.000,00
3.188,56
10.000,00
14.379,54
6.600,00
200,00
150,70
493,85
1.300,00
5.389,19
4.500,00
392,81
1.692.312,88

1.742.026,88

1.742.026,88

Universitets-samvirkets virksomhed
1958-59

I årets løb er fhv. bibliotekar E. Haugsted og direktør Carl Jacobsen afgået ved
døden.
Indsamlingen til det 9. studenterkollegium er fortsat.

Lærerforsamlingens virksomhed
i det akademiske år 1958-59

KONSISTORIUM
Efter lærerforsamlingens møde den 30. april 1958 og de i tilslutning hertil afholdte
fakultetsmøder havde konsistorium i det akademiske år 1958-59 følgende sammen
sætning:
Rektor: professor, dr. med. Willy Munck (valgt i 1957).
Prorektor: professor, dr. phil. H. Bach.
Konsistoriales valgt af fakulteterne: professorerne, dr. phil. et jur. Franz Blatt,
dr. phil. Peter Skautrup, dr. med. Cai Holten, dr. med. Fritz Schønheyder,
Jørgen Dich, dr. jur. Thøger Nielsen, dr. theol. Johannes Munck og Svend
Bundgaard.
Desuden er fakulteternes dekaner medlemmer af konsistorium.
Konsistorium valgte til sit forretningsudvalg foruden rektor og prorektor
professorerne Blatt, Holten, Dich, Munck og Bundgaard.
Som konsistoriums sekretær valgtes professor, dr. jur. Thøger Nielsen.
Til posten som referendar valgte konsistorium professor, dr. jur. Torben Lund.

UNIVERSITETSHØJTIDELIGHEDER M.V.

Universitetets immatrikulationsfest fandt sted tirsdag den 2. september
1958 kl. 15 i aulaen. Universitetets rektor, professor, dr. med. Willy Munck holdt
immatrikulationstalen. Der fremførtes et musikprogram af medlemmer af Århus
Byorkester under ledelse af kapelmester Per Dreier, af Jydsk Akademisk Kor
under ledelse af organist Walther Børner og af Århus Studenter-Sangere under
ledelse af lektor Henrik Schiøtz. Immatrikulationen overværedes af universitets
bestyrelsens og lærerforsamlingens medlemmer.
Universitetets årsfest afholdtes torsdag den 18. september 1958 kl. 15 i
aulaen. Årsfesten overværedes af Deres Majestæter kongen og dronningen. Til
stede var undervisningsministeren, repræsentanter for andre højere læreanstalter,
ministerierne, rigsdagen, Århus byråd, Universitets-Samvirket samt forskellige
myndigheder i Århus. Rektor, professor, dr. med. Willy Munck aflagde beretning,
proklamerede årets doktorer og uddelte universitetets guldmedailler. Professor,
dr. phil. H. Bach holdt en forelæsning: »Selvbiografiske træk i middelalderens
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litteratur«. - Universitetskantaten med musik af Johan Hye-Knudsen og tekst af
Hans Hartvig Seedorff udførtes af medlemmer af Århus Byorkester og Århus
Studenter-Sangere under ledelse af lektor Henrik Schiøtz. Solopartierne blev udført
af koncertsanger Mogens Skougaard og recitationen af pastor Paul Knudsen.
I anledning af Hans Majestæt kongens 60 års fødselsdag den 11. marts 1958
overrakte rektor på universitetets vegne en i dagens anledning fremstillet kopi af
den film, der blev optaget ved indvielsen af den første universitetsbygning den
11. september 1933.

ACTA JUTLANDICA

Bind XXX af Acta Jutlandica, Årsskrift for Aarhus Universitet, udkom den
18. september 1958 og indeholdt:
Franz Blatt: »The Latin Josephus I. Introduction and Text. The Antiquities:
Books I-V«.
Suppl. A. Holger Gad: »Landbrugets indtægter og udgifter«.
Suppl. B. Rich. Willerslev: »Københavnske maskinarbejderes løn- og indkomst
forhold 1850-1914«.

LÆRERFORSAMLINGENS REPRÆSENTATION I UNIVERSI
TETSBESTYRELSE M.V.

Lærerforsamlingen har været repræsenteret i universitetsbestyrelsen ved rek
tor, professor, dr. med. Willy Munck og prorektor, professor, dr. phil. H. Bach.
I Universitets-Samvirket har lærerforsamlingen været repræsenteret ved
rektor, prorektor, dekanerne og professorerne, dr. phil. et litt. Andreas Blinken
berg, 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, der afløstes af pro
fessor Jørgen Dich.
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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
og London har lærerforsamlingen været repræsenteret ved professor Torsten
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 professor, 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 ved professorerne, dr. phil. et jur. Franz Blatt og dr. phil. et litt.
Andreas Blinkenberg.
I den danske Unesco nationalkommission har lærerforsamlingen
været repræsenteret ved professorerne dr. phil. H. Bach og dr. med. Erik Ström
gren.
I bestyrelsen for Marselisborg Seminarium har lærerforsamlingen været
repræsenteret ved professor, dr. phil. Gustav Albeck.
I bestyrelsen for Statens almindelige Videnskabsfond har lærerfor
samlingen været repræsenteret ved professor, dr. phil. et jur. Franz Blatt. I fon
dens kommissioner har lærerforsamlingen haft følgende repræsentanter: I den
samfundsvidenskabelige professor Jørgen Dich og professor, dr. phil. Troels Fink.
I den humanistiske professor Blatt og professor, dr. phil. Erling Hammershaimb.
I den lægevidenskabelige professor, dr. med. Fritz Schønheyder.
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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.
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 professor, dr. phil. Gustav Albeck,
samt professorerne, dr. med. Fritz Schønheyder, Jørgen Dich, dr. theol. K. E. Løg
strup og dr. phil. Mogens Rudkjøbing.
I fonden til rejsning af et »Studenternes hus« i Århus har lærerfor
samlingen været repræsenteret ved rektor, professor, dr. med. Willy Munck og
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 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 »Nordisk hus
holdningshøjskole« 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 afkandidater til National Academy of Sciences,
USA, har universitetet været repræsenteret af professor, dr. med. Fritz Schøn
heyder.
I et af undervisningsministeriet nedsat udvalg vedrørende studietiden m. v.
har universitetet været repræsenteret ved rektor og professor, dr. phil. Peter Skautrup.
I et af undervisningsministeriet nedsat udvalg vedrørende gymnasieskolens
læseplaner har universitetet været repræsenteret ved professor, dr. phil. H. Bach.
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I bestyrelsen for United States Educational Foundation i Danmark
har universitetet været repræsenteret ved rektor.
I den danske komite for Det danske Studenterhus i Paris har lærer
forsamlingen været repræsenteret ved professor, dr. phil. Paul Krüger.

NORDISK SAMARBEJDE

Rektor deltog i dagene 9.-11. juni 1959 i det nordiske rektormøde i Ber
gen.
INTERNATIONALT SAMARBEJDE
Prorektor, professor, dr. phil. H. Bach repræsenterede universitetet ved Jena
Universitetets 400-års jubilæum den 31. august-5.september 1958.
Rektor, professor, dr. med. Willy Munck repræsenterede universitetet ved
Genève Universitetets 400-års jubilæum den 3.-6. juli 1959.

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. Troels Fink, dr. med. Knud Lundbæk, dr. theol. Regin
Prenter og dr. phil. Hakon Lund med professorerne, dr. phil. Ad. Stender-Petersen,
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. Johannes Humlum, dr. polit. Jørgen Pedersen og dr.
theol. K. E. Løgstrup.
Udvalget til samarbejde med statsbiblioteket har bestået af pro
fessorerne, dr. phil. et litt. Andreas Blinkenberg, dr. phil. Erling Hammershaimb,
Povl Kristensen, dr. med. Knud Lundbæk og dr. jur. Alvar Nelson.
Leder af universitetets bedriftsværn har været professor O. Strange
Petersen.
Udvalge t til at udarbej de statutte rforgodsetSandbjerghar bestået af pro
fessorerne, dr. phil. Peter Skautrup, dr. phil. et jur. Franz Blatt, dr. med. R. Malmros,
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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.
Udvalget til fordeling af lokaler i hovedbygningen har bestået af pro
fessorerne, dr. phil. H. Bach, dr. theol. Johannes Munck og dr. jur. Max Sørensen.
For Scriptoriet har professor, dr. phil. H. Bach været efor.

UNIVERSITETSADJUNKTURER
Dr. med. Mogens Milfeldts ansættelse er forlænget med eet år fra 1. oktober 1958.
Det ved dr. oecon. Holger Gads afgang ledige universitetsadjunktur er fra
1. juni 1959 besat for en treårig periode med cand. oecon. Erik Hansen.
GAVER

Af Aarhus Universitets Jubilæumsfond af 1953 og af Aarhus Oliefabriks Univer
sitetsfond er der i finansåret 1958/59 uddelt 23.194 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.

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 skatteret,
institut for samfundsforskning og universitetskontoret.
LEGATER

A. Videnskabelige legater.
Carlsbergfondets universitetslegat på 4000 kr. årlig er fra 1. juli 1957
tildelt mag. art. Oskar Hansen for to år og derefter fra 1. juli 1959 for de følgende
to år mag. art. Finn Mathiassen. Det i tilknytning til dette oprettede universitets
stipendium af samme størrelse har været oppebåret af cand. theol. Kaj Bågø for
to år fra 1. november 1956 og fra 1. november 1958 af cand. theol. Søren Norden
toft.
De 2 stipendier à 1500 kr. for helt unge videnskabsmænd blev
tildelt cand. mag. Jens Åge Doctor og cand. theol. Karen Horsens.
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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
lige og kvindelige studerende. Afgiften for lys, varme og rengøring androg kr.
48,00 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. 610,00.
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, 2x270,00 kr.
Sagfører Krag Møller og Hustrus legat til fordel for beboeren af værelse 7
og værelse 48, 2x220,00 kr.
Den sønderjydske fonds Ernst Christiansen-legat til fordel for beboeren af
værelse 218, kr. 200,00.
Konsul Harald Jørgensens legat til fordel for beboeren af værelse 246,
kr. 200,00.
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. 43.039,52 til
rådighed, idet kr. 13.225,00 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 1957-58
på kr. 7.814,52. Der blev gennem 5 måneder uddelt i alt 16.953 billetter til
140-150 studerende.
Den resterende sum står til rådighed til bespisning i vinteren 1959-60.
Af Aarhus Universitets studielånefond er i finansåret 1958-59 udbe
talt kr. 6.300.
Etatsråd C. G. Filtenborg og Hustru Marie Filtenborgs
studielegat er i 1959 blevet tildelt 76 studerende med ialt 59.200 kr. i portio
ner på 450-2400 kr.
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Forstander Henningsens boglegat. Renteindtægten, kr. 152,50 er
tildelt 1 studerende.
Af Ole Rømers mindelegat har byrådet bevilget kr. 5100,00 til 8 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.
Af kommunelærerinde, frøken Clara Marie Langs legat er til
delt 1 studerende 2.600 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. 3.000, som
er fordelt til 5 studerende.
Af stipendieforeningen »Studenternes Venner« er bevilget kr.
4000,00 til 5 studerende.
Af »Egmont H. Petersens Fond« er dels som lån, dels som legater
ved legatuddelingen i 1958 blevet ydet kr. 15.000,00 i portioner på kr. 7001.000 til 18 studerende.
Af »Otto Mønsteds Fond« uddeltes kr. 21.500,00 til 25 økonomistu
derende.
Administrationen for »Julius Skrikes Stiftelse« har af stiftelsens ind
tægter bevilget kr. 4.800,00 til 16 studerende.
Af forskellige legater fra gymnasierne, som ydes studerende
ved de to universiteter, er der i efteråret 1958 og i foråret 1959 i opslags
penge udbetalt kr. 2260,00.

5. Ungdommens uddannelsesfond:
Af fondens midler er bevilget universitetets studerende kr. 600.000,00 som
legater og kr. 440.000,00 som lån. Beløbet er fordelt til 500 studerende i por
tioner på indtil 4200 kr. 195 studenter har fået rent legat og 111 studenter rent
lån, mens 194 studenter har fået kombineret legat og lån, de fleste med halv
delen af beløbet som legat. Lånene uddeles gennem Dansk studiefond.

SAGER VEDRØRENDE DE STUDERENDE
Undervisningsministeriet har meddelt tilladelse til immatrikulering uden stu
dentereksamen af 1 studerende ved det økonomiske og 1 studerende ved det
naturvidenskabelige fakultet.

Det humanistiske fakultets virksomhed
i det akademiske år 1958-59

DEKANVALG
På sit møde den 21. april 1959 valgte det humanistiske fakultet professor
Else Kai Sass til dekan for det akademiske år 1958-59.

SAGER VEDRØRENDE EMBEDSBESÆTTELSER

Til det ved professor, dr. phil. P. J. Riis afgang ledige professorat i klas
sisk arkæologi indkom ved ansøgningsfristens udløb den 1. juni 1957
ansøgninger fra lektor, fil. dr. Arvid Andrén, lektor, dr. phil. Jens Andersen
Bundgaard og universitetsadjunkt, mag. art. Kristian Jeppesen.
Til at bedømme ansøgernes faglige kvalifikationer nedsattes et udvalg be
stående af professor, dr. phil. et jur. Franz Blatt, professor, dr. phil. P. V. Glob,
samt professorerne dr. phil. K. Friis Johansen og dr. phil. P. J. Riis, Køben
havn.
Under den 10. juni 1958 trak dr. Bundgaard sin ansøgning tilbage og under
den 8. juli 1958 trak dr. Andrén sin ansøgning tilbage.
Det nedsatte udvalg afgav under 26. juli 1958 følgende indstilling til fa
kultetet:
Til det i maj 1957 opslåede embede som professor i klassisk arkæologi ved Aarhus Univer
sitet meldte der sig oprindeligt tre ansøgere, nemlig lektor, fil. dr. Arvid Andrén, lektor, dr.
phil. Jens Andersen Bundgaard og universitetsadjunkt, mag. art. Kristian Jeppesen. Til
bedømmelse af disse ansøgere nedsatte fakultetet på sit møde 30. september 1957 et sag
kyndigt udvalg bestående af undertegnede. Siden da har imidlertid de to førstnævnte an
søgere ved skrivelser til Aarhus Universitets bestyrelse af henholdsvis 8. juli og 10. juni
1958 trukket deres ansøgninger tilbage, for begges vedkommende med begrundelse i øko
nomiske forhold. Om den herefter ene resterende ansøger mag. art. (nu dr. phil.) Kristian
Jeppesen skal udvalget udtale følgende.
Dr. Jeppesen (f. 20. december 1924) har jævnsides gennemført en dobbelt uddannelse
dels som arkitekt, dels som arkæolog, afsluttet henholdsvis med afgangseksamen fra Kunst
akademiet 1949 og magisterkonferens i klassisk arkæologi ved Københavns Universitet 1951.
Gentagne gange har han medvirket ved arkæologiske undersøgelser i marken: ved opmå
linger i Cividale og Salona under ledelse af dr. Dyggve 1947 og 1949, som deltager
i to kampagner af de svenske udgravninger i Labranda, Karien (1950-51), og i tre kampag
ner af de danske udgravninger på Bahrain (1954-56). Dels i tilknytning hertil, dels uaf
hængigt deraf har han været på kortere eller længere studieophold i London, Italien-Sicilien,
Grækenland, Tyrkiet, Cypern, Libanon, Syrien og Irak. Periodisk har han været beskæf
tiget ved Nationalmuseets Antiksamling (1948) og Aarhus Universitets klassisk-arkæologiske
studiesamling (1952/54). Fra efteråret 1955 har han virket som universitetsadjunkt ved
Københavns Universitet.
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Allerede som ung student har dr. Jeppesen dokumenteret udprægede videnskabelige evner
i en dygtig og interessant omend endnu noget umoden besvarelse af den af Københavns Uni
versitet for 1946 stillede prisopgave i klassisk arkæologi Athene i den græske kunst indtil
og med Parthenontiden, en besvarelse, for hvilken han opnåede accessit (udførlig bedøm
melse af afhandlingen i Kbh.’s Universitets Festskrift, november 1947, s. 237-242). Hans
trykte produktion omfatter indtil nu seks arbejder. Den indledes af en lille halvpopulær
publikation af en karakteristisk attisk-geometrisk dåse i Aarhus Universitets Antiksam
ling (En græsk Pyxis fra Homers Tidsalder, Kumi 1953, 165—172). Artiklen er korrekt i
beskrivelsen og bestemmelsen af vasen, men emnet er spinkelt og giver ikke anledning
til udfoldelse af videnskabelig originalitet. - Af populariserende karakter er også en mindre
artikel Arkitekten i Antiken (Kumi 1954, s. 78-91), der hovedsagelig bygger på Vitruvius
og græske bygningsindskrifter, og som især opholder sig ved den i 4. årh. f. Chr. under
indflydelse fra tidens mathematiske theorier udviklede proportionslære og dens konsekven
ser i græsk bygningskunst. - Afhandlingen Vitruvius' dispositiones Tuscanicae (Classica et
Mediævalia 1954, 108-119) er rettet mod tidligere tolkninger af Vitruvs beskrivelse af det
etruskiske tempel, specielt dets tagkonstruktion. Ud fra arkitektoniske overvejelser og ud
fra den sikkert rigtige opfattelse, at det pågældende Vitruvsted (IV,7,5) må være korrupt,
foretager J. flere meget voldsomme rettelser i den overleverede tekst, rettelser, der fra et
filologisk synspunkt må forekomme overmåde betænkelige.
Vægten må dog ligge på dr. Jeppesens større arbejder. Afhandlingen The Pedimental
Compositions of the Parthenon (Acta Archaeologica 1953, 103-125) behandler i meget
knap, tildels altfor knap, form alle væsentlige problemer vedrørende rekonstruktionen af
Parthenons gavlgrupper. I dens første afsnit fremlægges en på egne undersøgelser på stedet
baseret og ved nye planer illustreret redegørelse for og forklaring på de spor i gavlfel
ternes gulve og bagvægge, der er af betydning for opstillingen af figurerne. Denne rede
gørelse rummer selvstændige og vigtige supplementer og korrektiver til Sauers og Carpen
ters arbejder om de samme forhold. I afhandlingens andet afsnit gennemgås kritisk, lige
ledes på grundlag af egne undersøgelser af originaler og gipsafstøbninger i British Museum,
de skulpturer og skulpturfragmenter, der er blevet henført til gavlgrupperne, med henblik
på de figurtyper, de repræsenterer, og deres plads i gavlfelterne. I sine domme om, hvilke
af de omhandlede fragmenter der tilhører Parthenongavlene og hvilke ikke, har forf. vel
nok i nogle tilfælde taget fejl. Men det må erkendes, at også dette afsnit indeholder flere
nye iagttagelser af betydning. Endelig drøftes i tredje og fjerde afsnit rekonstruktionerne
og fortolkningen af de to gavlkompositioner, i særdeleshed den bedst bevarede vestre.
Alt i alt må denne afhandling siges at yde et værdifuldt bidrag til den omfattende litteratur
om Parthenons gavlgrupper. Den taler tydeligt om fuld fortrolighed med emnet og dets
problemer, om skarpsindighed og stor selvstændighed overfor forgængerne i studiet.
Af det afsluttende værk om de svenske udgravninger i Labranda, i hvilke som nævnt
dr. Jeppesen har deltaget, har han forfattet den eneste hidtil udkomne fascikel: The Propy
laea (52 kvartsider, ledsaget af et stort antal tavler). Opgaven var her fremlæggelsen og ana
lysen af de bevarede dele af to portbygninger til Zeus Labrandeus’ helligdom, samt rekon
struktionen af bygningerne, såvidt de foreliggende rester af dem muliggør. Denne opgave
er løst på fyldestgørende måde, med methodisk sikkerhed og en betydelig evne til klart at
disponere og tilgængeliggøre et vanskeligt og kompliceret materiale. Publikationen af
sluttes med et forsøg på en theoretisk forklaring af de to bygninger, i særdeleshed de bedst
bevarede syd-propylæer.
Det største og betydeligste af dr. Jeppesens indtil nu foreliggende skrifter er hans dis
putats Paradeigmata. Three Midfourth Century Main Works of Hellenic Architecture Re
considered, som han har forsvaret for doktorgraden ved Aarhus Universitet d. 3. juli i år.
Afhandlingen har karakter af tre monografier, omhandlende tre bygninger - Mausolæet
i Halikarnassos, Philos arsenalbygning i Piræus, og en forhal til telesteriebygningen i
Eleusis -, der alle er hovedværker i græsk arkitektur fra den i dennes historie vigtige
tid omkring midten af 4. århundrede, og som alle tre er behæftede med overordentlig
komplicerede og meget diskuterede problemer. Af arsenalet er intet bevaret. Det kendes
kun gennem den indgående beskrivelse i en omfangsrig indskrift. Også med hensyn til
forhallen (prostoon) i Eleusis må der hovedsagelig bygges på epigrafiske kilder, der dog
suppleres af nogle rester af bygningen. For mausolæets vedkommende kommer i betragt-
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ning dels litterære efterretninger, især en beskrivelse hos den ældre Plinius, dels og navnlig
et betydeligt, men dog til en sikker rekonstruktion utilstrækkeligt arkæologisk materiale. I
stor udstrækning har altså forf. måttet arbejde med skriftlig overlevering. Mod hans benyt
telse af denne kan der fra filologisk side rejses adskillige alvorlige indvendinger. Men det
må understreges, at forfatterens mangel på filologisk skoling og sproglige usikkerhed kun
i afsnittet om mausolæet er af betydning for hans argumentation og resultater, der iøvrigt
overvejende er baserede på en teknisk-arkæologisk betragtning.
Af mausolæet i Halikarnassos foreligger der talrige rekonstruktioner. Dr. Jeppesen føjer,
under berettiget kritik af forgængernes forslag, et nyt til, der dog, hvad han selv understre
ger, er og må være hypothetisk, og som på flere punkter ikke virker overbevisende. Men
selvom man således må tage forbehold overfor slutresultatet af forfatterens undersøgelser,
må det fremhæves, at de bringer adskilligt nyt af virkelig betydning. Meget værdifuld
er således den indgående og kyndige analyse af de bevarede arkitekturrester af mausolæet
og i forbindelse dermed påvisningen af, at overbygningens entablatur har været uden frise,
og at de skulpturelle friser, af hvilke store partier er forefundet, har haft deres plads for
oven og forneden på underbygningen. Værdifuld er ligeledes gennemgangen af de til
Mausolæet hørende rundskulpturer og den nye iagttagelse, at de - bortset fra de deko
rative løvefigurer - har udgjort sammenhængende kompositioner af fortællende karakter
(adoration, jagt- og kampscener m.m.). Overhovedet må det erkendes, at dr. Jeppesen, uan
set hans rekonstruktionsforsøgs angribelighed, har formået at fremme studiet af mausolæet
og dets problemer på væsentlig måde.
Afsnittet om arsenalet i Piræus har som helhed en udpræget teknisk karakter, og en
virkelig vurdering af det kræver en speciel bygnings-teknisk indsigt. Vi skal derfor blot
bemærke, at de theoretiske betragtninger i dette kapitel må siges at have en ikke ringe in
teresse. - Hvad endelig afhandlingens sidste kapitel, om telesteriebygningen i Eleusis,
angår, må det betegnes som en særdeles dygtig præstation. Gennem en skarpsindig tolkning
og kombination af den epigrafiske og monumentale overlevering har dr. Jeppesen her
nået nye resultater. Af indgribende betydning er især den sikre konstatering af, at det
epigrafiske hoveddokument, den meget diskuterede »Prostoon«-indskrift, ikke som tidligere
altid antaget alene vedrører en forhal, men også selve cellabygningen. Og stor arkitek
turhistorisk interesse har det, at J. har kunnet, om ikke bevise, så dog i høj grad sand
synliggøre, at cellaen i det i indskriften omhandlede projekt har været i dorisk stil, men
prostoon en dipteral jonisk søjlehal. At adskillige enkeltheder i dette ligesom i begge de
foregående kapitler er hypothetiske, hvad forf. selv stærkt understreger, er en uundgåelig
følge af overleveringens ufuldstændighed.
Dr. Jeppesens videnskabelige forfatterskab er vel endnu ikke særlig omfangsrigt, men
set i forhold til hans alder, og når hensyn tages til hans skrifters gennemgående meget
koncentrerede karakter, må det dog siges at vidne om en ikke ringe flid og produktiv evne.
Det viser ham som en energisk, skarpsindig og udpræget selvstændig forsker, der med
ungdommelig dristighed giver sig i kast med centrale, meget krævende og i forvejen stærkt
diskuterede problemer, og som gang på gang har formået at tilføre drøftelsen af dem nye
iagttagelser og konstateringer af væsentlig betydning. De emner, han har beskæftiget sig
med, har oftere gjort det nødvendigt for ham i ret stort omfang at benytte skriftlig overleve
ring fra oldtiden. Som allerede ovenfor anført, viser hans udnyttelse af denne, at han sav
ner filologisk skoling og sikker indsigt i de antike sprog. Men man må naturligvis erindre,
at den yngre generation af danske arkæologer, som følge af den fremadskridende fagspespecialisering, gennemgående ikke har den samme filologiske uddannelse, som de ældre
slægtled i reglen besad; til gengæld besidder ansøgeren i sin arkitektuddannelse et for ar
kæologisk forskning overmåde værdifuldt aktiv. Hans forfatterskab er stærkt præget af den
skolede arkitekts sikre bygningstekniske indsigt, og det vidner tydeligt om, at han har
evnet på udmærket måde at kombinere og frugtbargøre sin dobbelte uddannelse.
Alt i alt må vi anse dr. Kristian Jeppesen for fuldt kvalificeret til det ledige embede,
og vi skal derfor indstille, at det besættes med ham.
Århus, den 26. juli 1958.

Franz Blatt.

K. Friis Johansen.

P. J. Riis.

P. V. Glob.
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På sit møde den 26. august 1958 sluttede fakultetet sig enstemmigt til udval
gets indstilling. Sagen fremsendtes til universitetsbestyrelsen, der efter at have
indhentet undervisningsministeriets godkendelse ansatte dr. phil. Kristian Jeppe
sen som professor i klassisk arkæologi fra 1. december 1958.

Det af fakultetet nedsatte udvalg til bedømmelse af ansøgerne til det ledige
professorat i musikvidenskab (se årsberetning 1957/58 s. 47-48) af
gav den 12. august 1958 følgende indstilling:
Til det ledige professorat i musikvidenskab forelå - efter at professor Bjørn Hjelmborg
havde trukket sin ansøgning tilbage - ansøgninger fra følgende: Dr. phil. Børge Friis
(f. 1914), mag. art. Mogens Heimann (f. 1915), dr. phil. Søren Sørensen (f. 1920).

Dr. Friis er født i Berlin, dog af danske forældre og har studeret ved Berlins Uni
versitet. Han erhvervede sig i 1943 doktorgraden i musikvidenskab ved samme institution
på grundlag af en dissertation: Friedrich Ludwig Aemilius Kunzen. Sein Leben und Werk.
I. Teil: Bis zur Oper »Holger Danske« (1761-1789). Denne afhandling om den tyskfødte,
men for dansk musikliv betydningsfulde komponist og kapelmester har han vedlagt sin
ansøgning. Den omfatter 180 maskinskrevne kvartsider + litteraturfortegnelse og er skrevet
på en klar og behagelig måde. Der findes en del ny oplysninger eller korrekturer af
unøjagtige ældre meddelelser, især i den biografiske del af stoffet, ligesom forf. også litte
raturhistorisk set er velorienteret. Den musikalske behandling af emnet må også siges gen
nemgående at være akceptabel - dog kan man næppe frikende forf. for en tendens til i
rigelig grad at fremhæve værdien af Kunzen’s musik til dels på bekostning af andre sam
tidiges (f. eks. J. A. P. Schulz) og vel i det hele taget at vurdere K.s kompositioner (særlig
operaen »Holger Danske«) endnu højere end det kunne synes rimeligt. Endvidere kan forf.’s
behandling af det »nordiske« eller »danske« element i Kunzen’s musik kritiseres, især
derved, at han berører dette i denne sammenhæng centrale, men unægtelig også meget
ømtålelige problem uden alvorlige forsøg på at komme det nærmere ind på livet.
I de år, der er forløbne, siden denne afhandling blev til, har dens forf. ikke set sig
i stand til at beskæftige sig med egentlig videnskabeligt arbejde. Han har dog indsendt 3
musikhistoriske dagbladskroniker: 1) Jean Jacques Rousseau og 200 Aars Opera Comique,
2) 350 Aar Orpheus, 3) Calypso — og anden vestindisk Musik, der må karakteriseres som
velskrevne, men m.h.t. hvilke man må give forf. ret i hans forbehold vedrørende deres
betydning i nærværende forbindelse.
Mag. art. Mogens Heimann bestod konferens ved Aarhus Universitet 1951. Da ansøgeren
ikke har ønsket en række tidsskriftartikler etc. inddraget i bedømmelsen, har der for udval
get kun foreligget en enkelt afhandling, som vi dog på hans ansøgning må forstå betegner
hans hidtil væsentligste indsats på det musikvidenskabelige område: En systematisk Un
dersøgelse af Musikens Grammatik. Et forsøg på at formulere og definere den harmoniske,
melodiske og satstekniske formningsproces og dermed også den musikalske reproduktion og
oplevelse.
Det drejer sig her om et ms. på ialt 288 foliosider, tæt maskinskrevet og indfattende
en stor del noter og nodeeksempler. Afhandlingen (fuldført i 1955) er af udpræget abstrakt
og spekulativ musikteoretisk natur - det historiske islæt, som forf., til trods for den kritiske
indstilling over for musikhistorien, han ved flere lejligheder lægger for dagen, alligevel her
og der indvæver i sine udviklinger, vidner ikke om dybere kendskab til denne for en univer
sitetslærer unægteligt vigtige side af musikvidenskaben. Hovedindtrykket af dette arbejde
synes os, at forf., hvis videnskabelige stræben man vel kan føle sympati for, og hvis kon
struktive fantasi kan synes ret usædvanlig, alligevel har forfejlet sit mål, idet hans spe
kulative trang i forbindelse med et utilstrækkelig afbalanceret omdømme har ført ham
til efter vor opfattelse ikke tilstrækkeligt overbevisende eller værdifulde resultater.
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Dr. phil. Søren Sørensen, som bestod konferens i musikvidenskab ved Københavns Univer
sitet 1945 og forsvarede sin doktordisputats samme sted i maj 1958, har til bedøm
melse indsendt en ret anseelig række bøger, særtryk og udgaver af ældre musikværker,
som manifesterer stærk vilje til videnskabeligt arbejde og - ikke mindst når man tager
hans relativt unge år i betragtning - evne til at få sådant arbejde fra hånden.
I første række inden for hans hidtidige produktion står hans doktordisputats: Diderich
Buxtehudes vokale Kirkemusik. Det er en stor og indgående afhandling (4°, 335 sider
+ 56 sider nodebilag) om Buxtehudes kantater. Man kunne dog nok mene, at den
breder sig lidt voldsomt, hvor det drejer sig om den formale og metriske beskrivelse af vær
kerne, som tilmed kan falde lidt monoton ud. Også rent sproglig set er fremstillingen
ikke uden lyde, med mange germanismer og et i det hele taget ikke alt for fantasifuldt
ordvalg. Men afhandlingen repræsenterer et meget solidt, omfattende og udpræget dygtigt
arbejde, og de resultater, forf. endeligt når frem til gennem en tålmodig flid, som ikke
skyer noget besvær, er af værdi og betydning, ikke blot for Buxtehude-forskningen, men
for hele barok-kantatens udviklingshistorie. Argumentationen i forhold til tidligere arbejde
på dette felt er helt igennem præget af bonsens og modenhed - alt hvad han siger
er nøje gennemtænkt og efterprøvet, og hans kritik er altid loyal og urban - har overhovedet
mere karakter af en saglig sætten på plads end af egentlig kritik, alt ialt et meget fortjenstfuldt arbejde, hvis betydning vel nok først og fremmest beror på, at det bringer orden
i et stort og vigtigt, hidtil noget udflydende materiale, men dog samtidig gør det på en
sådan måde, at der derved på mange punkter kastes nyt lys over de dermed forbundne
problemer. I denne forbindelse skal særligt henvises til det indholdsrige kapitel om de
stilistiske forhold.
Et andet større arbejde, som dr. Sørensen har indsendt: Kirkens Liturgi (1952, 4°, 120
s.) er af udpræget pædagogisk natur (bestemt som lærebog for kirkemusikere) og kommer
derfor ikke i betragtning i denne forbindelse - man noterer dog, at den lægger stoffet
godt og klart tilrette, og at den sproglige fremstilling er upåklagelig.
Det samme kan siges om tre længere artikler: 1) Den vokale Kirkemusik (i »Om
Musik«, udg. ved B. Hjelmborg og B. Saltoft, bd. II, 1948, p. 73-125), 2) Heinrich Schütz
(Dansk Kirkesangs Aarsskrift 1950-51, p. 5-28), 3) Johann Hermann Schein’s »Opella
Nova« (ibid. 1953-54, p. 31—43) af hvilke de to første har overvejende referende karakter,
medens den sidste er en smuk lille studie af selvstændig holdning.
En ikke uvæsentlig side af dr. Sørensens produktion er endelig hans udgivervirksom
hed. Her kan særligt henvises til hans fortjenstfulde og nøjagtige publikation af ikke
hidtil udgivne Buxtehude-kantater (ialt 6, 1956-57) samt en del praktisk anlagte ud
gaver af kirke- og instrumental-musik fra 16-17 årh.

Sammenfattende vil vi udtale følgende:
Uanset det positive, der kan siges om hver af de to først nævnte ansøgere, kan vi ikke i
den foreliggende produktion finde tilstrækkeligt grundlag for at erklære nogen af dem for
fuldt kvalificeret til at beklæde en lærestol i musikvidenskab. Om dr. Sørensen kan
vi derimod udtale, at vi på grund af hans publikationers omfang og værdi og ikke mindst
af den modenhed, der præger dem, må anse ham for fuldt kvalificeret i så henseende.
Vi indstiller ham derfor herved til det ledige professorat i musikvidenskab.

Århus, den 12. august 1958.

Justus Hartnack

Knud Jeppesen

Jens Peter Larsen

Carl-Allan Moberg

Efter at have gjort sig bekendt med de af to af ansøgerne indsendte bemærknin
ger sluttede fakultetet sig på sit møde den 26. august 1958 enstemmigt til ud
valgets indstilling. Sagen indsendtes til universitetsbestyrelsen, der efter at have
indhentet undervisningsministeriets godkendelse ansatte dr. phil. Søren Sørensen
som professor i musikvidenskab fra 1. december 1958.
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Til det nyoprettede professorat i statskundskab med hoved
vægten på den politiske idehistorie indkom ved ansøgnings
fristens udløb den 10. maj 1958 ansøgninger fra docent, fil. dr. Pär-Erik Back
og lektor, dr. phil. Erik Carl Armand Rasmussen.
Til at bedømme ansøgernes kvalifikationer nedsattes et udvalg bestående
af professorerne Jørgen S. Dich, dr. phil. Troels Fink og dr. jur. Max Sø
rensen, samt professorerne fil. dr. Gunnar Heckscher, Stockholm, og dr. philos.
Jens Arup Seip, Oslo.
Det nedsatte udvalg afgav under 26. februar 1959 følgende indstilling til fa
kultetet:
Ved finansloven for 1958-59 er der tilvejebragt en bevilling for oprettelsen af et profes
sorat i statskundskab med hovedvægten på den politiske idehistorie; indehaveren af pro
fessoratet skal desuden være kvalificeret til at varetage undervisning og eksamination i
almindelig statslære, fremmede landes forfatningsforhold samt dansk samfunds- og statsliv
i hovedtræk i det omfang, som det er nødvendigt med henblik på skoleembedseksamen i
historie.
Til professoratet har meldt sig 2 ansøgere, nemlig docent, fil. dr. Pär-Erik Back og lek
tor, dr. phil. Erik Carl Armand Rasmussen.
Til at bedømme de således indkomne ansøgninger har det humanistiske fakultet ned
sat et udvalg bestående af professorerne Jørgen S. Dich, Troels Fink, Gunnar Heckscher,
Jens Arup Seip og Max Sørensen.
Udvalget er enig om følgende vurdering og indstilling:
Dr. Pär-Erik Back er født 20. september 1920, han bestod i 1947 filosofie-kandidat-eksamen i historie, statskundskab og pædagogik; i 1951 aflagde han filosifie-licenciat-eksamen
i statskundskab og samme år den tilsvarende eksamen i økonomisk historie. I 1955 dispute
rede han for doktorgraden og blev samme år ansat som docent i statskundskab ved universi
tetet i Lund.
Dr. Pär-Erik Backs hovedarbejde er disputatsen: Herzog und Landschaft. Politische
Ideen und Verfassungsprogramme in Schwedisch-Pommern um die Mitte des 17. Jahrhun
derts (1955) 359 s. Bogen falder i to dele, først en omfattende redegørelse for forfatnings
udviklingen i Pommern indtil begyndelsen af 1650-årene og dernæst en indgående analyse
af de ret uklare begreber, hvormed især de pommerske stænder opererede i forhandlin
gerne med den svenske regerings repræsentanter om en nyordning af hertugdømmets for
fatningsforhold. Der findes i bogen omtale af de forskellige, især tyske statsretsteoreti
keres ledende ideer, men tyngdepunktet er lagt på den argumentative anvendelse af be
greberne i diskussionen mellem de interesserede parter; der er her tale om anvendt politisk
teori. Særlig har forfatteren lagt vægt på at udrede begrebet fundamentallov. Udredningen
af de modstridende opfattelser og argumenter er meget oplysende og ligeledes undersøgelsen
af den svenske finansstyrelses principper i brydningen med de pommerske stænders inter
esser. Grundigt og anskueligt har forfatteren skildret forfatningsorganerne og deres vir
kemåde. Desuden skildres forsvarsproblemet og spørgsmålet om Pommerns neutralitet.
Denne del af værket har især historisk værdi. Kun i ringe grad har dr. Back inddraget
litteratur vedrørende de andre tyske territoriers tilsvarende problemer.
Svensk-Pommerns forhold har Pär-Erik Back behandlet i flere arbejder. Den kortfat
tede afhandling; Striden om Nebenmodus, En studie i Karl XI’s pommerske finanspolitik
er en art fortsættelse af disputatsens emne, og det lille arbejde: Om förarbetena till Svensk
Pommerns författning av 1810-11, Studier tillägnade Fredrik Lagerroth, (1950) 17 s. gi
ver en systematisk oversigt over det behandlede emne.
Det andet større arbejde er den i manuskript indsendte monografi: Lantarbetareför
bundet i Sverige, Organisation, verksamhedsformer, förhållande till andra organisationer
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och till staten. 310 s. Uagtet hvad der siges i indledningen, finder man ikke meget af
dybere problemdiskussion, og det vil synes, som der ville have været muligheder for
mere analyse. Fremstillingen er i hovedsagen refererende. På den anden side er et stort
materiale blevet bearbejdet og fremlagt. Udviklingen af landarbejdernes stilling i produk
tionslivet er nok omtalt, men ikke sat i dybere sammenhæng med forskydningerne inden
for det svenske landbrug i almindelighed. Sammenlignet med disputatsen savner dette
arbejde den intensive fordybelse i emnet; dog skal det bemærkes, at dette til dels må bero
på emnets natur, og at udredningen af de særlige forhold vedrørende landarbejderorganisa
tionen i Uppland i så henseende danner en undtagelse.
Den lille bog: Hur Norge styres, 60 s. er et populært oversigtsarbejde.
Endelig er den maskinskrevne afhandling: Makt og Resurs. Ett utkast till en studie i
politisk teori. Afhandlingen viser orientering i moderne political science, men kernen i un
dersøgelsen, afgrænsningen af begreberne ressourcer og magt indenfor det politiske liv,
nærmere bestemt potentiel og manifesteret politisk magt, og anvendelse af termen latent
politisk magt for differencen mellem den potentielle og den manifesterede magt, er af
ringe teoretisk interesse, og resultatet synes ret banalt. Det er noget overraskende, at
forfatteren har villet påberåbe sig dette arbejde i dets nuværende skikkelse.
Dr. Back’s produktion er ikke uden svagheder, men udvalget anser dog dr. Back for
kvalificeret til professoratet.
Dr. Erik Rasmussen er født 20. april 1917, student fra 1935 og cand. mag. 1942 med
historie som hovedfag og dansk og tysk som bifag. Siden sin embedseksamen har han i
forskellige stillinger været knyttet til den højere skole. I betragtning af at skolegerningen
har lagt stærkt beslag på Erik Rasmussens arbejdskraft, er hans videnskabelige produktion
ganske omfattende.
Hovedværket er disputatsen: Kurantbankens Forhold til Staten 1737-73. (1955) 293 s.
Det er en indgående skildring af Danmarks ældste banks historie for så vidt angår dens
forhold til statsmagten. Værket indledes med en meget omhyggelig kildekritisk gennemgang
af bankens regnskab, der viser stor evne til selvstændigt at vurdere et videnskabeligt
materiale og den tidligere litteratur om emnet. I overensstemmelse med titlen har forfat
teren begrænset sig til i første række at belyse forbindelsen mellem bankens aktivitet og sta
tens lånepolitik, medens bankens forhold til erhvervslivet ikke belyses i enkeltheder. Derud
over behandles vekselkurserne på mange steder i værket meget indgående. I denne forbin
delse savner man dog en almindelig beskrivelse af landets økonomiske forhold som bag
grund for en analyse af virkningerne af bankens seddelpolitik og en diskussion af, hvorvidt
der findes kilder til belysning af virkningerne på priser og på handelsbalancen. Forfatteren
har begrænset sig til det for en historiker mere nærliggende at give en alsidig redegørelse
for den opfattelse af betydningen af en expansiv økonomisk i modsætning til en mere
forsigtig restriktiv politik, der fandtes hos nogle af datidens ledende personligheder.
Der kan rejses tvivl, om Erik Rasmussen altid har ramt rigtigt i vurderingen af
bankens ledende personer for så vidt angår fortolkningen af forholdet mellem deres per
sonlige erhvervsinteresser og den almindelige bankpolitik, som de forskellige personkredse
anbefalede; denne tvivl kan give anledning til en dybere indtrængen i problemerne, men
den rokker ikke ved det grundlag, der er lagt med Erik Rasmussens afhandling. Ligeledes
kan man sige, at forfatteren i de indledende principielle betragtninger ikke har sondret til
strækkeligt skarpt mellem økonomisk-politisk overbevisning og økonomisk teori; der tales
undertiden om det sidste, hvor det første er ment, og den almindelige merkantilistiske sam
fundsteori bliver ikke meget diskuteret, men afhandlingen viser, at forfatteren er fuldt
fortrolig med de ledende personligheders økonomiske forestillingsverden og gør nøje rede
for den indflydelse, dette får på statens skattepolitik og bankens seddeludstedelse og låne
politik.
Som et forarbejde til disputatsen har afhandlingen Kurantbankens oprettelse betydning
(H. T. 11. r.III 39 s.). Her karakteriseres bankens plads i den almindelige bankhistorie og
den specielle situation i Danmark forud for 1736 med overlegen indsigt.
Det andet store værk, der foreligger fra Erik Rasmussens hånd, er: Det radikale Ven
stre, 50 års folkeligt og politisk virke. 1905-1955. (1955), hvori han har skrevet afsnittet
om perioden fra 1913 til 1945 (ialt 160 sider), dog undtaget grundlovsforhandlingerne
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forud for 1915. I denne periode havde det radikale venstre regeringsmagten eller andel i
regeringsmagten i sammenlagt 21 år; Erik Rasmussen har således behandlet en meget
væsentlig side af moderne dansk politisk historie. De politiske ledere er skildret med stor
kyndighed, og de afgørende vendepunkter er vurderet med god forståelse. Fremstillingen
er let tilgængelig; et stort nyt materiale er fremlagt.
Efter afslutningen af disputatsen og Det radikale Venstres historie har Erik Rasmussen
påbegyndt studiet af parlamentarismen i Danmark, et for faget statskundskab meget cen
tralt emne. Foreløbig kan der kun henvises til et par forarbejder, hvoraf det betydeligste
er: Statslånskrisen 1919. En redegørelse for dens forløb, med særligt henblik på folketings
parlamentarismen (1957) 125 s. Bogen indeholder en minutiøs og meget værdifuld redegø
relse for denne politiske krise, der gav kong Christian X anledning til at fremsætte en erklæ
ring, hvorved han i den givne situation anerkendte den parlamentariske statsskik. Erik Ras
mussen har behandlet den på grundlag af et omfattende hidtil ikke kendt stof.
Sammenlignet med »Statslånskrisen« er den foreløbige redegørelse: Parlamentarismens
typologi i svensk teori og dansk politik. (Særtryk af årsberetning fra Statens almindelige
videnskabsfond. 1957) 10 s. af mindre betydning.
I artiklen om Det britiske kabinetsstyres arbejdsformer i det 20. århundrede (Økonomi
og Politik 1956) 16 s. skildrer Erik Rasmussen forretningsgangen inden for det britiske
kabinet og sammenligner på en række punkter med danske forhold; afhandlingen er for
trinsvis af orienterende karakter.
Erik Rasmussens seneste arbejde er afhandlingen: Georgismen som element i det social-radikale idékompleks indtil o. 1922 (Jyske Samlinger 1958) 44 s. Der kan mod af
handlingen indvendes, at georgismen som sådan til en vis grad forudsættes bekendt, og at
dens samfundsteori som helhed ikke analyseres; afhandlingen ville utvivlsomt have vundet
ved en grundigere præsentation af georgismens ideer i forhold til de social-radikale tanker,
men giver god forståelse af den georgistiske bevægelses betydning i den politiske propaganda
og praksis.
Foruden de arbejder, der røber Erik Rasmussens indgående kendskab til moderne dansk
historie og politisk diskussion, har han yderligere vedlagt nogle populære arbejder om In
dien. Den grundigste er bogen: Indien (udgivet af Institut for historie og samfundsøkonomi
i 1942) 143 s. Den følgende bog: Kampen om Indiens Fremtid (1948) må betegnes som
en god introduktion for begyndere, og den lille artikel: Indiens og Pakistans strid om
Kashmir (Økonomi og Politik 1951) 8 s. er en klar orientering i et kompliceret problem.
Trods svagheder i produktionen anser vi Erik Rasmussen for kvalificeret til professo
ratet.
Ved bedømmelsen af ansøgernes kvalifikationer må der tages hensyn til, at der er tale
om et nyoprettet professorat, og at faget statskundskab i det hele taget er nyt som univer
sitetsdisciplin i Danmark. Man har ved bedømmelsen af de indsendte arbejder ikke foretaget
en så skarp afgrænsning af produktionen i forhold til det opslåede embede som ellers
sædvanlig. Begge ansøgeres produktion er derfor vurderet som en helhed. På dette grundlag
mener udvalget at måtte give Erik Rasmussen fortrinnet, idet dog ansøgerne står ret lige
m.h.t. kvalifikationer, når det gælder statskundskab i snævrere forstand. Til fordel for Erik
Rasmussen taler også, at han vil være velegnet til at bestride undervisning og eksamina
tion i de dele af statskundskaben, der falder ind under skoleembedseksamen i historie,
specielt undervisning i dansk samfunds- og statsliv. Der må desuden tages hensyn til, at
professoratets indehaver må begynde sin undervisning på bar bund, og at det derfor vil
være af stor betydning for den pågældende at være fortrolig med dansk politisk tradition og
danske forhold i det hele taget. Udvalget er enigt om at indstille dr. Erik Rasmussen til
det ledige professorat.
Århus, den 26. februar 1959.

Jørgen S. Dich

Troels Fink

Jens Arup Seip

Gunnar Heckscher

Max Sørensen
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På sit møde den 16. marts 1959 sluttede fakultetet sig enstemmigt til udvalgets
indstilling.
Sagen fremsendtes til universitetsbestyrelsen, som efter at have indhentet under
visningsministeriets godkendelse ansatte dr. phil. Erik Rasmussen som professor
i statskundskab fra 1. maj 1959.

Til det nyoprettede professorat i religionshistorie indkom ved ansøgnings
fristens udløb den 1. april 1959 ansøgninger fra redaktør, dr. phil. Arild Hvidtfeldt,
docent, dr. theol. Helmer Ringgren og museumsinspektør, cand, theol, et mag. art.
Halfdan Siiger.
Til at bedømme ansøgernes kvalifikationer nedsattes et udvalg bestående af
professorerne, dr. phil. Franz Blatt, dr. phil. P. K Glob, dr. phil. Erling Hammershaimb og dr. phil. Grethe Hjort, samt professor, dr. phil. Svend Pallis, København.

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.
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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.
Et nedsat udvalg til fordeling af lokaler i forbindelse med indretning af hoved
bygningens vestfløj bestod af professorerne, dr. phil. H. Bach, dr. phil. Troels
Fink og dr. phil. Chr. Westergård-Nielsen.
Et nedsat udvalg til drøftelse af studieplaner bestod af professorerne, dr. phil.
Sven Møller Kristensen, dr. phil Grethe Hjort, dr. phil. Per Nykrog, lektor, dr. phil.
Knud Hannestad og 2 repræsentanter for de studerende.

NORDISK SAMARBEJDE

Ved romansk Institut afholdtes i dagene 21.-24. august 1958 en nordisk kon
gres under Association des Romanistes Scandinaves. Professor, dr. phil. et litt.
Andreas Blinkenberg var kongressens præsident og holdt to foredrag: »Mål og
midler i universitetsundervisningen i romansk sprog og litteratur i Danmark«
(diskussionsindledning) og »Transitivitetsproblemer i fransk«. Professor, dr. phil.
Per Nykrog, der var kongressens sekretær, holdt foredrag om »Et forsømt syns
punkt i Balzac-forskningen«.
Professor, dr. phil. Per Nykrog holdt den 10. oktober 1958 to gæsteforelæsnin
ger ved Oslo Universitet: »Nogle tilfælde af aspektmæssig konflikt i moderne
fransk« og »Baudelaire og Théophile Gautier«. Den 11. oktober talte han ved en
kulturaften i Det norske Studentersamfund om »Graalsæventyret«.
Professor, dr. Ragnvald Iversen,Trondheim, holdt den 1. december 1958 forelæs
ning over: »Latinske sakraltekster fra middelalderen i nordisk folketradisjon i
dag.«
Professor Torsten Dahl har sammen med stud. mag. Carsten Andersen deltaget
i »Nordiska kulturkommissionens konferens om internordisk tentamensgiltighet
i engelska« i Göteborg den 19.-20. januar 1959.
Professor, fil. dr. Ragnar Josephson, Lund, holdt onsdag den 18. marts 1959
en gæsteforelæsning over emnet: »Sergel i Rom«.
Professor, dr. philos. Harald Beyer, Bergen, holdt den 23. og 24. marts 1959
forelæsninger om »Omstridte symboler i Ibsens Brand« og »Nietzsches betydning
for 1890-årenes åndsliv i Norden«.
Professor, dr. phil. H. Bach holdt den 6. og 7. april 1959 to forelæsninger ved
Lunds Universitet om »Forholdet mellem skriftsprog, dagligtale og dialekt på
tysk«.
Professor, dr. phil. Rudi Thomsen holdt den 9. april 1959 en forelæsning »Prin
cipperne for Athens direkte skatter i klassisk tid« ved Lunds Universitet.
Professor, dr. phil. Gustav Albeck holdt i tiden 15.-30. april 1959 gæstefore
læsninger på Göteborgs Universitet om Nis Petersen, Kaj Munk og Karen Blixen.
Som indbudt nordisk gæsteforelæser holdt docent, fil. dr. Per Palme, Göteborg,
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i April-Maj 1959 en række forelæsninger over Renaissancens arkitekturteori i
Italien samt seminarøvelser over æstetiske problemer.
Professor E. N. Tigerstedt, Stockholm, holdt den 11. og 12. maj 1959 forelæs
ninger om »England og nyhumanismen« og »Den första nyaristoteliska renässanspoetiken«.
Professor, dr. phil. Ad. Stender-Petersen fungerede som præsident for Nordisk
Slavistforbund.

INTERNATIONALT SAMARBEJDE
Lektor, dr. phil. Henrik Abrahams holdt den 16. juni-25. juni 1958 forelæsninger
ved Southern Illinois University, Carbondale, var den 30. juni til 8. august 1958
visiting professor ved San Diego State College i Californien, holdt den 9. juli 1958
gæsteforelæsning på Veterans Hospital, Long Beach, California, holdt den 24.
juli 1958 gæsteforelæsning ved Los Angeles State College og holdt den 18. august
til 21. august 1958 gæsteforelæsninger ved University of Southern California.
Professor, dr. phil. Ad. Stender-Petersen deltog som repræsentant for Århus
Universitet i den Fjerde internationale slavistkongres i Moskva 1. -lO.september
1958, fungerede under kongressen som medlem af dens præsidium og holdt et
foredrag om »Problematikken i Kirsa Danilovs folkevisesamling« (på russisk).
Professor, dr. phil. Paul Krüger deltog i september som Aarhus Universitets
og Københavns Universitets repræsentant i den af Association internationale de
littérature comparée ved University of North Carolina, Chapel Hill, afholdte
kongres og blev genvalgt som vicepræsident for nævnte organisation.
Professor Else Kai Sass deltog i den 19. internationale kunsthistorikerkongres
i Paris i dagene den 8.-13. september 1958.
Professor, dr. phil. et litt. Andreas Blinkenberg besøgte i tiden 5. oktober til
18. oktober universiteterne i Bukarest og Cluj og holdt den 16. oktober ved det
rumænske Academi’s Institut for lingvistik en forelæsning om »Le problème de
la transitivité«.
Professor Claude David, Sorbonne, Paris, holdt den 24. oktober 1958 en fore
læsning over »Die Gestalt der Königin Elisabeth in Schillers Maria Stuart«.
Professor, dr. phil Franz Blatt holdt den 26. oktober 1958 foredrag om »L’évolution du latin médiéval« under en international konference vedrørende middel
alderlig leksikografi, som afholdtes i Krakov i dagene 26.-31. oktober 1958.
I forbindelse med Unesco’s »Major Project on Mutual Appreciation of Eastern
and Western Cultural Values« holdt professor Hideo Kishimoto, Tokyo, den 25.
november 1958 en forelæsning over »Characteristics of Eastern culture, as a
Japanese sees them«.
Professor Jacques Robichez, Lille, holdt den 10. december 1958 en forelæsning
over »Aspects du théâtre français contemporain«.
Professor, dr. phil. H. Bach holdt den 28. januar 1959 ved Rijksuniversiteit i
Amsterdam en forelæsning over: »Die deutsche gemeinsprache und ihre ent-
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stehung« og den 2. februar 1959 ved universitetet i Hamborg en forelæsning over:
»Die dänische selbstbiographie und ihr bild von Deutschland«.
Professor, dr. phil. Erik Lunding holdt i tidsrummet februar-juni 1959 som
gæsteprofessor ved University of Texas, Austin, forelæsninger og øvelser over tysk
romantik samt over problemer i det 18. århundredes tyske litteratur.
Professor, John R. Sheeler, Texas Southern University, Houston, holdt den
12. marts 1959 forelæsning over »Negro Voices in American Literature and Folk
ways«.
Professor, dr. phil. et litt. Andreas Blinkenberg og professor, dr. phil. Per Nykrog deltog fra den 31. marts til den 4. april 1959 i den 9. internationale kongres
for romansk lingvistik i Lissabon og Coimbra.
Professor, dr. phil. Justus Hartnack holdt den 13. februar 1959 ved Yale Uni
versity en forelæsning over »Perceptions and Sensations«.
Efter indbydelse af De forenede Staters regering har professor Else Kai Sass
i perioden 15. april til 15. juni 1959 foretaget en rejse i U.S.A, med særligt hen
blik på studier i amerikanske kunstsamlinger.
Professor Joseph L. Blotner, University of Virginia, (»Fulbright Lecturer« ved
Københavns Universitet) holdt den 23. april 1959 en forelæsning over »The
Modern American Political Novel«.
Professor, dr. phil. Justus Hartnack holdt den 26. april 1959 ved Colgate Uni
versity en forelæsning over »Knowledge of the Future«.
Professor, dr. phil. H. Rehder, University of Texas, holdt den 28. april 1959 en
forelæsning over »Das Problem der Erschütterung in Schillers Dichtung und Ge
dankenwelt«.
Professor Michael Ginsburg, University of Indiana, holdt den 29. april 1959
en forelæsning over »The Problem of Continuity of Prerevolutionary Russian
Political Ideas under the Present Regime of Russia«.
Den 29. april 1959 holdt den franske arkæolog og opdagelsesrejsende Henri
Lhote en forelæsning over »La découverte des fresques préhistoriques du Sahara«.
Det internationale selskab Société Rencesvals, der samler forskere af fransk
middelalderlig epik, har i maj 1959 etableret en skandinavisk sektion ved Institut
for romansk filologi med professor, dr. phil. Per Nykrog som kontaktmand.
Sir Owen Morshead holdt i forbindelse med den britiske uge i Århus den 25.
maj 1959 en forelæsning over: »Windsor Castle«.
Professor, dr. phil. Franz Blatt deltog i dagene 8.-13. juni 1959 i Union acadé
mique internationales møde i Amsterdam (Nordwijk).
Professor, dr. phil. Rudi Thomsen deltog efter indbydelse i The American
Numismatic Society’s Summer Seminar i New York 16. juni-22. august 1959 og
holdt herunder forelæsningerne »The Representation of Gods on Greek Coins« og
»Problems of Early Roman Coinage«.
Professor, dr. phil. Ad. Stender-Petersen fungerede fortsat som medlem af
præsidiet for Commission Internationale des Études Slaves.
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DOKTORDISPUTATS

Cand. mag. Jens Rasmussen forsvarede den 20. november 1958 sin for erhvervelsen
af den filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »La prose narrative Française
du XVe siècle, Etude esthétique et stylistique«. Som officielle opponenter fun
gerede professorerne, dr. phil. Per Nykrog og dr. phil. Andreas Blinkenberg, Fra
auditoriet opponerede professorerne, dr. phil. Hans Sørensen og dr. phil Knud
Togeby, København.

GÆSTEFORELÆSNINGER
Direktør, overbibliotekar K. Schmidt-Phiseldeck holdt den 17. og 19. februar 1959
2 forelæsninger over: »Historieteori og metodologi« og »Historiefilosofiens og
historieteoriens emner«.
Professor, dr. phil. Paul Diderichsen, København, holdt den 10. april 1959 en
forelæsning over »Udvikling og struktur i sprogvidenskaben, navnlig hos Rasmus
Rask og Otto Jespersen«.
Professor, dr. phil. Jens Peter Larsen, København, holdt den 15. maj 1959, i
anledning af 150-året for komponisten Joseph Haydns død, en forelæsning over:
»Haydn som banebryder og fuldender«. Medvirkende var en kvartet fra Aarhus
Byorkester med koncertmester Mogens Brendstrup som primarius.

FORELÆSNINGER OG ØVELSER
Almindelig litteraturvidenskab.
Professor, dr. phil. Paul Krüger.
Efterårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over J. J. Rousseaus forfatterskab (2). - 2. Vejled
ning i specialstudier.
Forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger og øvelser over europæisk litteratur i perioden 17501800 (2). - 2. Orienteringsforelæsninger og øvelser for yngre studerende (2). - 3. Vejledning i
specialstudier.

Engelsk.
Torsten Dahl, professor i engelsk filologi.
Efterårssemestret 1958: 1. Begynderkursus i oldengelsk (Alfred J. Wyatt: An Anglo-Saxon
Reader; Sievers-Brunner: Abriss der altenglischen Grammatik; Bøgholm: English Speech). (2). 2. Gennemgang af Chaucer: The Parlement of Foules. (2). - 3. Gennemgang af Shakespeare:
Hamlet (Veritys udgave). (2). - 4. Vejledning for begyndere i håndbogsbenyttelse. - 5. Skrive
øvelser for eksamenskandidater (i samarbejde med docent, dr. phil. Grethe Hjort). - 6. Skriftlige
og mundtlige øvelser ved undervisningsassistenterne, lektor Axel Jørgensen og cand. mag. Bente
Ahiers Møller.
Forårssemestret 1959: 1. Fortsættelse af begynderkursus i oldengelsk. (2). - 2. Fortsættelse af
øvelserne over Chaucer. (2). -3.3. Fortsættelse af gennemgangen af Shakespeare’s Hamlet. (2). 4. Skriveøvelser for eksamenskandidater (i samarbejde med docent, dr. phil. Grethe Hjort). 5. Skriftlige og mundtlige øvelser ved undervisningsassistenterne, lektor Axel Jørgensen og cand.
mag. Bente Ahiers Møller.
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Dr. phil. Grethe Hjort, docent i engelsk filologi, med særligt henblik på litteraturen.
Efterårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over metafysiske digtere på grundlag af Helen
Gardner: An Anthology of Metaphysical Poets. (2). - 2. Gennemgang af en roman efter 1920,
nemlig Dymphna Cusack and Florence James, Come in Spinner. (2). - 3. 2 timers indlednings
forelæsning om arbejdsmetode.
Forårssemestret 1959: 1. Fortsættelse af forelæsninger over metafysiske digtere. (2). - 2. Uni
versitetsromanen. (2).

Niels Alkjær, lektor i engelsk litteratur.
Efterårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over engelsk romantik med gennemgang af poetiske
tekster. - 2.1 tilslutning til 1) øvelser med benyttelse af pladeserien Anthology of British Poetry. 3. Gennemgang af Dickens, Great Expectations. - 4. Afsluttende gennemgang af Ben Jonsons
Volpone.
Forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger og øvelser over Wordsworth. (2). - 2. Øvelser i
fortolkning og stilhistorisk karakteristik af poetiske tekster (versioner). (2.) - 3. Gennemgang af
sprog og stil i elizabethansk drama i tilslutning til Ben Jonsons Volpone. (2).
Donald W. Hannah, engelsk lektor.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 1. The English Novel in the 19th century. (1).
- 2. D. H. Lawrence with particular reference to »The Rainbow« and »Women in Love«. (1). 3. Critical Appreciation (1). - 4. The Writer in the 20th Century (1).
Filosofi.
Professor, dr. theol. K. E. Løgstrup som vikar for professor, dr. phil. Justus Hartnack.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: Forelæsninger over filosofisk propædeutik.
(4).

Fonetik.
Lektor, dr. phil. Henrik Abrahams.
Efterårssemestret 1958: På grund af rejse til U.S.A, fritaget for at holde forelæsninger.
Forårssemestret 1959: 1. Forelæsning for forprøvestuderende i almen fonetik (2). 2. Øvelser
i høretræning m.v. for forprøvestuderende ved cand. mag. A. G. Epstein (1). 3. Eksaminatorier
for studerende med musik som hoved- eller bifag i sangens og talens teori (2). 4. Øvelser i talelære
for forprøvestuderende i musik ved cand. mag. Johs. Dalsgård (2). 5. Øvelser i diktion for for
prøvestuderende i musik ved cand. mag. Johs. Dalsgård (2).
Fransk.
Dr. phil. et litt. Andreas Blinkenberg, professor i romansk filologi.
Efterårssemestret 1958: 1. Gennemgang af du Bellay: Les Antiquités de Rome og Les Regrets.
(2). - 2. Øvelser i moderne stilistik og grammatik (1). - 3. Forelæsninger og øvelser til indførelse
i studiet. (1). - 4. Øvelser i praktisk sprogfærdighed for 2. og 3. års studerende ved undervisnings
assistent, madame Marcelle Jousserand. - 4. Kursus i fransk syntaks for første års studerende ved
undervisningsassistent, adjunkt Magnus Berg.
Forårssemestret 1959: 1. Gennemgang af udvalgte digte af Ronsard. (2). 2. Øvelser over
romantikken i Frankrig, særlig over den romantiske lyrik. (1). - 3. Skriveøvelser for eksamens
kandidater. (1). - 4. Øvelser i praktisk sprogfærdighed for 2. og 3. års studerende ved undervis
ningsassistent, madame Marcelle Jousserand. - 5. 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 1958: Forelæsninger over Chrestien de Troyes. (1). - 2. Sproglig gennem
gang af dele af Le Conte du Graal. (1). - 3. Forelæsninger over fransk teaterhistorie i det 19. år
hundrede. (1). - 4. Forelæsninger over moderne fransk tempuslære. (1). - 5. Skriveøvelser for
eksamenskandidater.
Forårssemestret 1959: Forelæsninger og øvelser over Molière. (2). - 2. Fortsatte sproglige
øvelser over Chrestien de Troyes: Le Conte du Graal. (1). - 3. Gennemgang af Les Quinze Joyes
de Mariage. (1). - 4. Øvelser i kollokvieform over nogle fremstillinger af den franske sprog
historie. (1).
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Chauvin de Villars, fransk lektor.
Efterårssemestret 1958: 1. Le XVIe siècle. - 2. Le XVIe siècle. Explication de textes. 3. La critique dans la 2e moitié du XIXe siècle: Taine, Renan etc. ... - 4. La poésie après le
romantisme.
Forårssemestret 1959: 1. Le XVIIe siècle. - 2. Le XVIIe siècle. Explication de textes. - 3.
Étude du vocabulaire du XVIIIe siècle à partir d’un texte de Marivaux. - 4. Les grands courants
dans le théâtre du XXe siècle.

Giovanna Sechi, italiensk lektor.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 1. Begynderkursus i italiensk. (1). -2. Øvelser
i italiensk sprog for viderekomne. (1).-3. Fortsatte forelæsninger over Leoparolis »Operette
Morali«. - 4. Gennemgang af italiensk kultur i forhold til italiensk kunst.

Gabriel Rosado, spansk lektor.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 1. Spansk begynderkursus. (2). - 2. Spansk
for viderekomne. (2).
Historie.
Dr. phil. C. O. Bøggild-Andersen, professor i historie.
Efterårssemestret 1958: 1. Indledningsforelæsninger for studerende, som begynder det histo
riske studium. - 2. Gennemgang i forelæsninger og eksaminatorier af Nordens historie i 17. og
18. årh. (2). - 3. Øvelser over kilder og hovedværker, fortrinsvis i tilslutning til forelæsningerne.
(2). - 4. Skriveøvelser for eksamenskandidater (efter aftale). - 5. Vejledning i specialestudier (efter
aftale).
Forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger over historieskrivningens og historieforskningens
historie (2). - 2. Øvelser over stavnsbåndets historie i Danmark (2). - 3. Vejledning i speciale
studier. - 4. Skriveøvelser for eksamenskandidater.

Dr. phil. Troels Fink, professor i historie (med særligt henblik på Sønderjyllands historie).
Efterårssemestret 1958. Fritaget for forelæsningspligt.
Forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger og øvelser over Danmarks (herunder Sønderjyllands)
historie efter 1870. (3). - 2. Specialeseminar. - 3. Skriveøvelser for eksamenskandidater.
Dr. phil Rudi Thomsen, professor i oldtidens og middelalderens almindelige historie.
Efterårssemestret 1958: 1. Forelæsninger, eksaminatorier og skriveøvelser over Hellas’ historie
indtil perserkrigene og i tilknytning dertil øvelser over kilder, monumenter og hovedværker (4). 2. Skriveøvelser i antikens historie for eksamenskandidater.
Forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger, eksaminatorier og skriveøvelser over Hellas’ historie
i det 5. århundrede og i tilknytning dertil øvelser over kilder, monumenter og hovedværker (4). 2. Skriveøvelser i antikens historie for eksamenskandidater.

Dr. phil. Knud Hannestad, lektor i middelalderens historie.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 1. Gennemgang af Norges historie indtil 1380
i eksaminatorier og øvelser. (2). - 2. Forelæsninger over Byzans’ historie indtil 1204. (2). - 3.
Skriveøvelser og specialeseminar efter aftale.
Erik Reske-Nielsen, lektor i den nyeste tids historie.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 1. Gennemgang af verdenshistorien 19501956. (2). - 2. Gennemgang af hovedværker til den nyeste tids historie. (2). - 3. Skriveøvelser
og specialeseminar efter aftale.

H. P. Clausen, universitetsadjunkt.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: Gennemgang af Danmarks historie 1830—
1848. (1).
Klassisk arkæologi.
Professor, dr. phil. Kristian Jeppesen.
Forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger over Athen og Attika. (1). - 2. Øvelser over attiske
kunst- eller kulturhistoriske emner.
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Klassisk filologi.
Professor, dr. phil. et jur. Franz Blatt.
Efterårssemestret 1958: 1. Forelæsninger og øvelser over Aristoteles’ nikomacheiske ethik
(ed. I. Bywater, Bibi. Oxoniensis, Aristotelis Ethica Nicomachea). (2). - 2. Forelæsninger og
øvelser over Luerets’ De rerum natura (ed. Ernout, Bude, el. Martin, Teubner 1953). (2). 3. Vejledning for begyndere i studiet af latin og græsk. (1). - 4. Latinske stiløvelser (3. semester).
(1) . - 5. Gennemgang af Hesiods Værker og Dage ved overbibliotekar Ib Magnussen. (2).
Forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger og øvelser over Aristophanes’ Lysistrata (ed. HallGeldart, Bibi. Oxoniensis, Aristophanis Comodiae II). (2). - 2. Gennemgang af et udvalg af
Plinius’ breve (Plinii minoris epistulae ed. M. Schuster, Teubner 1952). (2). - 3. Latinske stil
øvelser (4. semester). (1-2).

Otto Foss, lektor i klassisk filologi.
Efterårssemestret 1958: 1. Gennemgang af Sophokles: Elektra. - 2. Øvelse over Ovids Méta
morphoser XIII.
Forårssemestret 1959: 1. Afslutning af Sophokles: Elektra. - 2. Øvelse over Ciceros Tusculanere, bog II.
Græsk for nysproglige og matematiske studenter. Adjunkt M. Kjærgaard 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 1958: 1. Fortsættelse og afslutning af forelæsningsrække over kompositions
principper i Rembrandts malerier. (1). - 2. Øvelser over italiensk renaissancearkitektur. (2). 3. Gennemgang af skriftlige opgaver med fagstuderende. - Paa grund af reparation af taget i de
store ovenlyssale på Aarhus Kunstmuseum har de bebudede offentlige aftenforelæsninger over
ældre dansk malerkunst og skulptur på museet ikke kunnet gennemføres i dette semester.
Forårssemestret 1959:1. Forelæsninger over venetiansk malerkunst i det 15. århundrede. (1). 2. Fortsættelse af øvelser over italiensk renaissancearkitektur. (2). - 3. Gennemgang af skriftlige
opgaver med fagstuderende. I forbindelse med en af disse opgaver ekskursion til Vor Frue Kirke
og Kloster i Aarhus. - På grund af reparation af taget i de store ovenlyssale på Aarhus Kunst
museum har de bebudede offentlige aftenforelæsninger på museet heller ikke i dette semester
kunnet gennemføres.
Musikvidenskab.
Professor, dr. phil. Søren Sørensen.
Efterårssemestret 1958: 1. Øvelser i kontrapunkt (3). - 2. Forelæsninger og øvelser over
musikkens historie før 1600 (2). - 3. Øvelser over formlære, sanghistorie, og harmonisering for
ældre studerende ved undervisningsassistent, mag. art. Johannes Nørgaard. - 4. Øvelser i almin
delig musiklære, harmonilære, generalbasspil og musikhistorie for yngre studerende ved under
visningsassistent, mag. art. Bent Stellfeld. - 5. Kursus i sangstemmens uddannelse og behandling
ved undervisningsassistent fru Else Gottlieb. - 6. Kursus i hørelære ved undervisningsassistent
frk. Kirsten Hansen. - 7. Kursus i korsang og kordirektion ved organist Walther Børner. - 8. Kur
sus i orkesterledelse og instrumentation ved kapelmester Gerhardt Schepelern.
Forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger over Schuberts sange (1). - 2. Øvelser i kontrapunkt
og kirketonal harmonisering (3). - 3. Forelæsninger og øvelser over musikkens historie før 1600
(2) . - 4. Skriveøvelser og eksaminatorier for eksamenskandidater. - 5. Øvelser i formlære, sang
historie og harmonisering for ældre studerende ved undervisningsassistent, mag. art. Johannes
Nørgaard. - 6-9. Kurser i sang, hørelære, korsang og orkesterledelse som i efterårssemestret.
- 10. Offentlig forelæsning den 14. april 1959 i anledning af 200-års dagen for komponisten G. Fr.
Händels død over: »Händel som instrumentalkomponist.«
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Mag. art. Bent Stellfeld, lektor i musikvidenskab.
Forårssemestret 1959: 1. Øvelser i almindelig musiklære (2). - 2. Øvelser i harmonilære og
generalbasspil for yngre studerende (4). - 3. Øvelser i musikhistorie for yngre studerende (2).

Nordisk arkæologi og europæisk forhistorie.
Professor, dr. phil. P. V. Glob.
Efterårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over Danmarks forhistorie. Germansk jernalder.
(1) . - 2. Øvelser for fagstuderende over nordisk og europæisk arkæologi. (2). - 3. Gennemgang af
Forhistorisk Museums samlinger. (1). - 4. Deltagelse i udgravninger efter nærmere aftale.
Forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger over Danmarks forhistorie. Vikingetid. (1). - 2. Øvel
ser for fagstuderende over nordisk og europæisk arkæologi. (2). 3. Gennemgang af Forhistorisk
Museums samlinger. (1). - 4. Deltagelse i udgravninger efter nærmere aftale.
Klaus Ferdinand, universitetsadjunkt.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: Forelæsninger over udvalgte emner inden for
asiatisk etnografi. (1 à 2).

Nordisk litteratur.
Professor, dr. phil. Sven Møller Kristensen.
Efterårssemestret 1958: Frisemester.
Forårssemestret 1959: 1. - Øvelser over litterær fortolkning for 1 års studerende. (2). -2. Øvel
ser over litteraturvidenskabelige metoder. (1). - 3. Øvelser over dansk lyrik fra 1914 til nutiden.
Professor, dr. phil. Gustav Albeck.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger og øvelser over Johs. Ewald
og hans samtid. (2). - 2. Fortolkningsøvelser over litterære tekster for forprøvestuderende, 3. og
4. semester. (2). - 3. Skriveøvelser.

Nordisk sprog.
Professor, dr. phil. Peter Skautrup.
Efterårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over nydansk grammatik (2). - 2. Gennemgang af
runeindskrifter (1). - 3. Gennemgang af nydanske tekster (1). - 4. Skriveøvelser. - 5. Ved under
visningsassistent, bibliotekar Niels Åge Nielsen afholdtes kursus i dansk sproghistorie (2). 6. Ved undervisningsassistent, lektor Peter Jeppesen afholdtes øvelser i analyse. - 7. Ved under
visningsassistent, cand mag. K. Ringgaard gennemgang af dialekttekster. (2).
Forårssemestret 1959: 1. Gennemgang af nydanske tekster (Ewald, Oehlenschlåger, Grundt
vig). (2). - 2. Gennemgang af folkeviser (1). - 3. Gennemgang af danske diplomer (1). - 4. Skrive
øvelser. - 5. Ved undervisningsassistent Niels Åge Nielsen afholdtes kursus i dansk sproghistorie
(2) . - 6. Ved undervisningsassistent, cand. mag. K. Ringgaard gennemgang af dialekttekster (2) og
fonetisk transkription (2).
Dr. phil. Chr. Westergård-Nielsen, professor i vestnordisk.
Efterårssemestret 1958: 1. Fortsat gennemgang af den oldislandske grammatik på sprog
historisk grundlag. (1). - 2. Øvelser over Edda- og skjaldedigte. (2). - 3. Øvelser over Kongespejlet
og norsk sproghistorie. (1). - 4. Gennemgang af nyislandske tekster for delprøvestuderende. 5. Eksamensskriveøvelser (forprøve). - 6. Begynderkursus i oldislandsk ved undervisnings
assistent, lektor Peter Jeppesen.
Forårssemestret 1958: 1. Fortsat gennemgang af den oldislandske grammatik på sprog
historisk grundlag. (1). - 2. Øvelser over Edda-digte. (2). - 3. Fortsatte øvelser over Kongespejlet.
(1). - 4. Eksamensskriveøvelser (forprøve). - 5. Fortsat kursus i oldislandsk samt gennemgang
af oldislandske prosatekster ved undervisningsassistent, mag. art. Hans Veirup.

Fil. mag. Åke Hansson, lektor i svensk.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 1. Kurs för nybörjare. (2). - 2. Kurs för
examenskandidater. (2).
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Cand, philol. Brynjulv Bleken, lektor i norsk.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 1. Kursus i norsk. - 2. Forelesninger over
norsk litteratur.

Sammenlignende sprogvidenskab.
Professor, dr. phil. Jens Holt.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 1. Øvelser over en hittitisk tekst. (2). 2. Colloquium Linguisticum over sprogets indholdsanalyse. (2). - 3. Vedrørende fonetik, se side
35. - 4. Kursus i sanskrit ved undervisningsassistent, mag. art. K. Jordal. (2).
Slaviske sprog og litteraturer.
Professor, dr. phil. Ad. Stender-Petersen.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger og øvelser over den moskovi
tiske syllabistiske digtning. (2). - 2. Gennemgang af moderne polske og tjekkiske tekster. (2).
Institutassistent, dr. phil. Hans Chr. Sørensen.
Efterårssemestret 1958: 1. Forelæsninger og øvelser over oldrussiske tekster. (2). - 2. Øvelser
i moderne russisk for begyndere (2) og for viderekomne (2).
Forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger over sammenlignende slavisk lydlære (2). 2. Øvelser
i moderne russisk for begyndere (2) og for viderkomne (2).

Universitetsadjunkt, mag. art. Knud Rahbek Schmidt.
Efterårssemestret 1958: Øvelser over russiske middelalderkrøniker. (1).
Forårssemestret 1959: Gennemgang af Igor-kvadet og Don-kvadet. (1).

Tysk.
Dr. phil. H. Bach, professor i germansk filologi.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 1. En indledningsforelæsning til studiet af
tysk. - 2. Øvelser over Nibelungenlied for hovedfagsstuderende før forprøven. (2). - 3. Øvelser
over Wolfram von Eschenbach : Parzival for viderekomne hovedfagsstuderende. (2). -4. Eksamens
skriveøvelser (hovedfag, bifag, forprøve). - 5. Øvelser over Luther for hovedfagsstuderende før
forprøven ved amanuensis Ernst Dittmer. (2). - 6. Øvelser over tysk grammatik for bifags
studerende ved amanuensis Ernst Dittmer. (2). - 7. Øvelser i skriftlig og mundtlig sprogfærdighed
ved amanuensis Ernst Dittmer og undervisningsassistenterne Erik Bernstorff, Sv. O. Poulsen
og Finn Harboe Rasmussen.

Dr. phil. Erik Lunding, professor i tysk filologi med særligt henblik på litteraturen.
Efterårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over naturalismen og impressionismen. (1). 2. Forelæsninger over romantikken. (2). - 3. Øvelser over Goethes lyrik. (2). - 4. Litterære skrive
øvelser (hovedfag, bifag, forprøve).
Forårssemestret 1959: Professoren var fritaget for undervisningspligt.
Dr. phil. Gustav Beckers, tysk lektor.
Efterårssemestret 1958: 1. Gennemgang af tysk litteraturhistorie. (2). - 2. Øvelser over tysk
lyrik (2).
Forårssemestret 1959: 1. Gennemgang af tysk litteraturhistorie. (2). - 2. Forelæsninger over
Georg Büchner, navnlig »Woyzeck«. (1). - 3. Øvelser over tysk lyrik. (1).

INSTITUTTERNE
Institut for engelsk filologi, der bestyres af professor Torsten Dahl, har
modtaget boggaver fra den amerikanske ambassade og fra Statsbiblioteket i Århus.
Institut for filosofi ledes af professor, dr. phil. Justus Hartnack. Insti
tuttets tidsskriftsamling og bogsamling er i det forløbne år blevet en del forøget.
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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 jyske dialekter.
- Der er indkøbt sprogplader og instituttets apparatur er moderniseret, særlig ved
installation af en elektrokymograf.
Forhistorisk arkæologisk institut bestyres af professor, dr. P. V. Glob
og i dets daglige arbejde deltager museumsinspektørerne Harald Andersen, T.
G. Bibby, Poul Kjærum, Georg Kunwald og Hellmuth Andersen og museums
assistent Klaus Ferdinand, medens overkonservator G. Lange-Kornbak fore
står konserveringsafdelingen med 3 anviste erhvervshæmmede som medhjælpere.
Større udgravninger er foretaget af stensatte kældre fra keltisk jernalder ved Gærum (Kjærum), langhøj fra bronzealder ved Vrå (Kunwald), offerfund fra ældre
jernalder ved Vædebro nær Mossø og gravhøj fra yngre jernalder ved Lejre (Ha
rald Andersen) og gravplads fra germansk jernalder ved Nygård på Als (Glob),
alle med deltagelse af studerende i arkæologi ved universitetet. Undersøgelserne i
sheikedømmerne syd for Den persiske Havbugt er blevet fortsat med et hold på
27 arkæologer under ledelse af instituttets bestyrer med museumsinspektør Bibby
som næstkommanderende i staterne Kuwait (byanlæg fra 3. årt. og tempel fra
3. årh. f. Kr.) Bahrain (templer og byanlæg fra 3. årt. og gravhøje fra jernalder),
Qatar (mesolitiske bopladser og byanlæg fra tidlig islamisk tid) og Abu Dhabi
(gravplads fra jernalder). Desuden er der foretaget rekognoscering i Buraimi,
Oman, Dubai, Shardja og Ras al-Khaimah. I ekspeditionerne deltog fire studenter
fra universitetet. Desuden har institutlederen besøgt det af instituttet for midler
fra Dansk Ekspeditionsfond oprettede Danish Cultural Research Institut i Kalimathi, Nepal, for planlæggelse af videre undersøgelser i området, medens Ferdi
nand har foretaget studier i Central- og Østiran over nomadekulturer. Fra alle
undersøgelser og ekspeditioner er store samlinger hjembragt.
Institut for germansk filologi. Faste medarbejdere: prof. H. Bach (in
stitutbestyrer), prof. Erik Lunding, amanuensis Ernst Dittmer, tysk lektor Dr.
Gustav Beckers. Accession 1. juni 1958-1. juni 1959: 150 bd. Instituttet har mod
taget et tidsskrift fra det belgiske undervisningsministerium og boggaver, tids
skrifter og aviser 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. Arvingerne efter den tidligere direktør for National
museet, dr. W. Mackeprang, Professorinde Hjelmslev og fru Agersnap tillod
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instituttet af hans bogsamling at udtage en række værker vedr. sønderjysk
historie.
Institut for jysk sprog- og kulturforskning ledes af professor, dr.
phil. Peter Skautrup. Det daglige arbejde forestås af amanuensis, cand. mag. K.
Ringgaard. - Af Sprog og Kultur er udsendt XXI. årg. hæfte 1. Indsamlingen
af materiale til en jysk ordbog er blevet fortsat ved nye bevillinger fra Statens al
mindelige Videnskabsfond og Aarhus Universitets Forskningsfond til professor
Skautrup. - Til ordbogens ca. 500 faste meddelere er der i tiden 1. april 1958-31.
marts 1959 udsendt 4 af de større spørgelister (R, S, T og U) samt 2 mindre
spørgelister (»3« og et rundspørge i aviser). Fra flere meddelere er indsendt større
optegnelser og manuskripter, som er indgået i manuskriptsamlingen. Der har
været afholdt 2 redaktionsmøder.
Optegnelser i marken er foretaget af lektor Arne Espegård (Læsø), lektor
Sejr Davidsen (Viborgegnen) og mag. art. Hans Veirup (Jelling). Båndoptagelser
har fundet sted i Bredsten, Gylling, Ovsted, Tved og på Læsø.
På instituttet er arbejdet med udskrivning af dialektlitteratur og indsamlede
optegnelser blevet fortsat, hvorved seddelsamlingen i 1958 er blevet forøget med
120.000 sedler. Medarbejdere på instituttet har været amanuensis, cand. mag. K.
Ringgaard, bibliotekar, cand. mag. Niels Åge Nielsen, cand. mag.’erne Erik An
dersen, Inge Petersen, Povl Rasmussen, og mag. art. Hans Veirup samt stud,
mag.’erne Ove Rasmussen, Lis Jacoby Petersen, Britta P. Sørensen, Mette Kunøe,
og Kresten Nordentoft. Fra 1. maj 1959 er frk. Inge Sørensen ansat som fast ikkevidenskabelig assistent. Endvidere kontoristerne Kirsten Fogsgaard (til 1. april
1959) og Walter Nielsen. - Instituttet har haft besøg af flere udenlandske forskere
og studerende.
Den klassisk-arkæologiske studiesamling bestyres fra December 1958
af Professor Dr. phil. Kristian Jeppesen. Under professoratets vakance har profes
sor Else Kai Sass og professorerne, Dr. phil. & jur. Franz Blatt og Dr. phil. Rudi
Thomsen ført tilsyn med samlingen og dens assistent, stud. mag. Anne Krogsgaards arbejde. Et seddelkartothek over lysbilledsamlingen er udskrevet ved kon
torist Jørgen Jensen, og kartothekets systematiske opstilling påbegyndt af frk.
Krogsgaard. Til afslutningen af dette arbejde blev ydet en særbevilling fra universi
tetet. Konservator G. Lange-Kornbak har fortsat konserveringen af samlingens
oldsager. Til supplering af møntsamlingen er anskaffet et antal primitive italiske
pengestykker, og afstøbningssamlingen er blevet forøget med nye afstøbninger af
græske skulpturer. Fra kunstakademiets bibliothek modtoges som depositum 4
mapper med gemmeaftryk.
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, Statens Museum for Kunst, Den kgl
Kobberstiksamling, Ny Carlsberg Glyptotek, Thorvaldsens Museum, Ny Carlsbergfondet, The American Library, Den jugoslaviske Folkerepublik, den spanske
Ambassade, den brasilianske Ambassade, grosserer Herbert Melbye, professor,
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dr. med. Willy Munck og fru Alice Tvede. Fra Ny Carlsbergfondet modtages til
stadighed avisudklip vedr, kunst.
Fru Alice Tvede har yderligere skænket en større samling lysbilleder af vene
tiansk arkitektur, og fra Frøken I. Boserup er modtaget en samling fotografiske
gengivelser af verdenskunst. Bibliotekar Henrik Bramsen og pastor Knud Aarup
har skænket fotografier.
Opklæbningen af den store billedsamling er blevet fortsat ved Fru Ebba Larsen,
og ordningen af denne samling og skrivning af kartotekskort er fortsat ved stud,
mag. Lise Dejgaard. Katalogsamlingen og lysbilledsamlingen er under ordning
ved stud. mag. Karen Løgstrup. Yderligere har en henvist kontorist arbejdet som
medhjælper ved studiesamlingen.
Kunsthistorisk studiesamling har i finansåret 1958-59 disponeret over et
annuum på 5000 kr.; fra 1. april 1959 har studiesamlingen foruden sit annuum
modtaget kr. 3000 som første del af en treårig bevilling. Yderligere er der mod
taget tilskud til bogindkøb af tipsmidlerne.
Bestyreren af kunsthistorisk studiesamling er tillige leder af Aarhus Kunst
museum, for hvilket der udsendes en særskilt årsberetning.
Institut for lingvistik (Edmund Kleinhans og Hortense Gstöttners
håndbibliotek for sprogvidenskab). Bestyrer, professor, dr. phil. Jens Holt. Ar
bejdet med hittitisk leksikografi har været fortsat.
Institut for litteraturvidenskab, der ledes af professor, dr. phil. Paul
Krüger, har i universitetsåret 1958-1959 udvidet sin bogbestand med 122 bind;
heraf var 5 bind gaver fra Statsbiblioteket.
Institut for musikvidenskab bestyres af professor, dr. phil. Søren Søren
sen. Samlingen af bøger, musikalier og grammofonplader er i det forløbne år
forøget med 403 numre, heraf er 130 numre, væsentligst partiturer og opera
klaverudtog, modtaget som gave fra Det kgl. danske Musikkonservatorium.
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 og for et glossar over dansk middelalderlatin. Fremdeles er in
stituttet redaktionskontor for det af Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalders
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 (formand for faggruppen) i samarbejde med professorerne,
dr. phil. Sven Møller Kristensen, dr. phil. Chr. Westergård-Nielsen og dr. phil.
Gustav Albeck. Instituttet har i årets løb modtaget adskillige boggaver og iøvrigt
suppleret bogbestanden i den udstrækning annuum har muliggjort. Amanuensis,
cand. mag. K. Ringgaard har ført tilsyn med instituttet.
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
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boggave bestående af et mindre antal spanske litteraturværker og -studier. Af
instituttets bogkøb kan særligt nævnes en fortsat udvidelse af samlingen af klas
sisk italiensk litteratur samt indkøb af franske middelalderlige litteraturtekster.
Ved den i forrige årsberetning omtalte kongres i Association des Romanistes Scan
dinaves afgaves sammenslutningens sekretariat til romanisterne i Göteborg. In
stituttet fungerer som redaktionskontor for en større fransk-dansk ordbog, som er
under forberedelse. Som ikke-videnskabelige assistenter har i det forløbne år virket
cand. mag. fru Birte Helmer Pedersen (indtil 31. august) og frk. Grete Kleberg
(fra 1. november).
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.

FOREDRAG AF FAKULTETETS LÆRERE
UDENFOR UNIVERSITETET
Lektor, dr. phil. Henrik Abrahams holdt den 17. april 1959 ved et af Statens institut for Tale
lidende og talepædagogisk forening afholdt møde foredrag om diagnosticering af talelidende, og
den 29. maj 1959 foredrag ved et af otologisk selskab arrangeret fortsættelseskursus i audiologi
for ørelæger om sproget og sproglige lidelser.
Professor, dr. phil. Gustav Albeck holdt den 7. september 1958 et foredrag på GrundtvigSelskabets årsmøde i Tranekær om »Grundtvigs huslærertid i ny belysning«, og den 29. april 1959
i Föreningen för Konst- och litteraturhistorie i Göteborg om »Begrebet Gud hos Nis Petersen,
Kaj Munk og Karen Blixen.
Bibliotekar, cand. mag. Niels Åge Nielsen har holdt følgende foredrag: den 17. august 1958
»Jeppe Aakjær«, den 9. november 1958 »Den første verdenskrig i litteraturen«, den 15. marts
1959 »Nogle bøger om det nye Kina« i Statsradiofonien, den 18. november 1958 »En rejse gen
nem de jyske dialekter« i Jysk selskab for nordisk filologi, den 20. november 1958 »Digterværkets
tilblivelsesproces« på Danmarks biblioteksskole, København, og den 15. december 1958 »Nyt
om de indoeuropæiske stammer« i Humanistisk Samfund.
Professor, dr. phil. Per Nykrog holdt i oktober-november 1958 en forelæsningsrække ved
Folkeuniversitetet i Århus om »Nyere fransk litteratur«.
Professor Else Kai Sass har holdt følgende foredrag: Den 13. oktober 1958 for Aarhus nordre
Rotary Club om »Aarhus Kunstmuseum«. Den 6. november 1958 for Aarhus Byråd om »Pla
nerne for et nyt Kunstmuseum i Århus«. Den 13. marts 1959 i Det lærde Selskab: »Omkring
Ingres’ portrættegning af Lucien Bonapartes familie«.
Professor, dr. phil. Ad. Stender-Petersen holdt foredrag om »Boris Pasternak« i Århus Stu
denterforening den 5. november 1958 og på Askov Højskole den 25. februar 1959, samt desuden i
Kolding (10. november 1958), i Brandbjerg (30. november 1958), i Odense (1. december 1958), i
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Tønder (19. februar 1959), i Vejen (26. februar 1959), i Ebeltoft (3. april 1959), i Ranum og i
Holstebro, - videre foredrag om »Mennesket Dostojevskij« i Renbæk (28. oktober 1958) og om
»Folkedemokratierne« i Aså (18. november 1958), - et foredrag om »Den sovjetrussiske lit
teraturs udvikling« på Askov Højskole (26. februar 1959). Han holdt desuden en forelæsnings
serie om »De store russiske forfattere« i Viby (2., 16. og 30. oktober 1958) og en forelæsnings
række om »Etapperne i den sovjetrussiske litteraturudvikling« i folkeuniversitetsserien (2., 9., 16.
og 23. marts 1959), samt ved Kunst- og Kulturugen (27. juli—3. august 1959) i Askov.
Professor, dr. phil. Søren Sørensen har i efteråret 1958, s.m. bibliotekar, mag. art. Erling
Winkel, holdt en foredragsrække i Statsradiofonien om »Den danske hofmusik i barok og rokok
ko«, den 10. april 1959 foredrag i Århus kristelige Studenterforbund om »Kirke og musik«, fore
læsninger ved Folkeuniversitetet i begge semestre.
Professor, dr. phil. Rudi Thomsen: »Hvem var sybariterne?« i Aarhus Rotary klub, søndre
afd., 25. februar 1959. »Den græske kolonisation af Italien og Sicilien« i »Dante Alighieri«, Hor
sens, 26. februar 1959 og i »Dante Alighieri«, Ålborg, 18. marts 1959.
Professor, dr. phil. Chr. Westergård-Nielsen: »En islandsk skriver fra midten af det 16. årh.«
i Det lærde Selskab den 5. december 1958.

FAKULTETSLÆRERNES VIDENSKABELIGE PRODUKTION
Henrik Abrahams :
Ordblinde ved eksamensbordet i Nordisk Tidsskrift for Tale og Stemme XVIII 1958, side
64-69.
Anmeldelse i Nordisk Tidsskrift for Tale og Stemme XIX 1959.

Gustav Albeck :
Anmeldelse af A. Pontoppidan Thyssen: »Den nygrundtvigske Bevægelse« (1958), Grundtvig-Studier 1958, p. 99-103.
Poul Sørensen, en experimenterende dansk lyriker, beretning fra Den 2. internasjonale studiekonferance om nordisk litteratur, Lillehammer 7.-12. juli 1958, Oslo 1959, p. 39-56.
Registrant over N. F. S. Grundtvigs papirer, udgivet af Grundtvig-Selskabet af 8. September
1947 og Det danske Sprog- og Litteraturselskab, VIII bind, 1958, fase. 170, 177, 178, 179, 180 og
X bind, 1959, fase. 208.
Anders Sørensen Vedel og hans Skrift »Om den danske Krønike at beskrive«, Humanister i
Jylland, udgivet af Humanistisk Samfund ved Aarhus Universitet, København 1959, p. 117-152.
C. O. Bøggild-Andersen:
Anmeldelse af: Prins Christian (V.)s Breve, I—II, udgivne ved E. Marquard og J. O. BroJørgensen (1952, 1956) i Histor. Tidsskr. 11. række, VI, s. 618-20.

Troels Fink:
Geschichte des schleswigschen Grenzlandes, Munksgaard (1958).
Spillet om dansk Neutralitet 1905-09, Universitetsforlaget (1959).
P. V. Glob:
Alabasterkar fra Bahrains templer. Kumi 1958 s. 138-45.
Rekognoscering i Abu Dhabi. Kumi 1958 s. 162-65.
Undersøgelser i Kuwait. Kumi 1958 s. 166—71.
Justus Hartnack :
Tænkning og Virkelighed. Berlingske Tidendes forlag. Maj 1959.
»Remarks on the Concept of Sensation«. The Journal of Philosophy, Vol. LVI No 3, January
29, 1959.
»Dreams«, Theoria Vol XXIV. 3, 1958 (udkom først i april 1959).
»Er der en absolut Etik?«. Kapitel i bogen: Indlæg i debatten. Livsanskuelsesproblemet
under Diskussion. Gads forlag, 1959.
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Jens Holt:
A propos de la Corolla Linguistica. Quelques problèmes des études hittites. Bibliotheca
Orientalis XV, 1958, pp. 148-157.

Sven Møller Kristensen:
Digtning og livssyn. Fortolkninger af syv danske værker. 1959.
Paul Krüger:
Honoré de Balzac. 95 sider. Stockholm 1959.

Erik Lunding:
Anmeldelse af H. W. Eppelsheimer, Bibliographie der deutschen Literaturwissenschaft i
Erasmus XI sp. 665-668.
Niels Åge Nielsen:
Sammen med Peter Skautrup og H. P. Hansen redaktion af Sprog og Kultur. Bd. XXI,
hæfte 1-2 (1958-59).
Litteraturhenvisninger i Peter Skautrup: Arv og gæld i ordenes samfund. (1958) s. 141-146.
Ordstudier. Sprog og Kultur. Bd. XXI (1959) s. 33-34.
Karl Verners breve fra Rusland 1871-72. I Humanister i Jylland. Udg. af Humanistisk Sam
fund ved Aarhus Universitet. (1959) s. 243-336.
Sammen med Erling Stensgård : Friserne. Land og folk. Sprog og kultur. Katalog II : 25 års
tilvækst (1934-59). (1959).

Erik Reske-Nielsen :
»Kampen om Algier«, København 1959. 86 s.

Else Kai Sass :
Tanker om den kunstneriske oplevelses karakter. I »Hilsen til Otto Gelsted«, red. af Børge
Houmann og Hans Kirk, København 1958, s. 85-91.
Peter Skautrup :
Dialekter. Kulturhistorisk Leksikon. III. 53-59.
Arv og gæld i ordenes samfund. 1958.
Jyske ord. 5. Rebslåer. Sprog og Kultur. XXI. 15-16.
Ad. Stender-Petersen:
Zur Möglichkeit einer Wortkunst-Theorie (i: Orbis Litterarum, Suppiementum II, København
1958, ss. 136-152).
Pasternak (i: Vinduet, nr. 3, Oslo 1958, ss. 1-9).
Jordanes’ beretning om goternes vandring (i: Kumi 1957. ss. 68-80).
Runestaven fra Ladoga (i: Kumi 1958, ss. 68-80).
Det jyske protestantisk-humanistiske skoledrama (i : Humanistisk Samfunds festskrift »Hu
manister i Jylland«, København 1959, ss. 31-116).
Skiftende paroler i den sovjetrussiske litteraturudvikling (i: Minerva, Oslo 1959).
Anmeldelse af: E. Damiani, Storia letteraria dei popoli slavi (i: Erasmus XI, 9-10, ss. 280281).
Adam Mickiewicz. Introduktion til »Pan Tadeusz« (København 1958, ss. 5-11).
Redaktion af Scando-Slavica V (København 1959).
Rudi Thomsen :
Anmeldelser af Sture Bolin : State and Currency in the Roman Empire to 300 A. D. og Rein
hard Herbig: Aes Signatum in Hamburger Beiträge zur Numismatik 1959.
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PRØVER

Beskikkelser.
Undervisningsministeriet har under 10. oktober 1958 beskikket professor, dr. phil.
Jørgen Læssøe som censor og professor, dr. theol. Flemming Hvidberg som censor
suppleant ved prøven i hebraisk for teologiske studerende og under 30. oktober
beskikket professor Kaj Barr som censorsuppleant ved samme prøve, alle i tids
rummet til 31. december 1961.
Filosofikum.

Vinteren 1958-59: Der gik 86 op til prøven - 77 bestod.
Sommeren 1959:
- 323 - -265
Ialt gik 409 op til prøven - 342 bestod.

Tillægsprøve i græsk og latin.
I vinteren 1958-59 gik 4 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. 4 bestod.
I sommeren 1959 gik 2 studenter op til prøven. 2 bestod.
I vinteren 1958-59 gik 7 studenter op til tillægsprøve i græsk for studerende
med ns. eller mn. studentereksamen, der agter at indstille sig til teologisk embeds
eksamen. 7 bestod.
I vinteren 1958-59 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 1959 gik 15 studerende op til prøven. 10 bestod.

MAGISTERKONFERENS
Den 24. oktober 1958 blev Hans Nielsen Veirup, som havde indstillet sig til
magisterkonferens i nordisk filologi, erklæret for »bestået«. Eksaminatorer og
censorer ved konferensen var professorerne, dr. phil. Peter Skautrup, dr. phil.
Gustav Albeck og dr. phil. Chr. Westergård-Nielsen.
Opgaver: 1. (24. september 1958): Den 26. april 1533 blev der på Hjerm herredsting udstedt
et tingsvidne af ordlyd som nedenfor (i forkortet form) anført (I). Tingsvidnet indeholdt en vidisse
af et ældre skøde, som vedlægges i fotostat (II). Dette ældre skøde afskrives, og teksten sammen
holdes med den i tingsvidnet anførte vidisse, og der gives en kommentar til de to teksters sprog
form. (Vedlagt en tekst (I) og en fotostat (II)). 6 timers opgave. - 2. (26. september 1958): Eddadigtenes alder og hjemsted. (Tilladt hjælpemiddel : Tekstbindet af Gustav Neckel : Edda, Heidel
berg 1927. 6 timers opgave. - 3. (28. september 1958): Dramatisk digtning og teatervirksomhed i
Norden før Holberg. 10 timers opgave med hjælpemidler. - 4. (17. oktober 1958): Mundtlig prøve
1. Gotisk: Johs. 8.12-16, 2. Vestgötalag. Kirkiu bolkær. § 12, 3. Oversigt over runeindskrifterne
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i Norden (med tolkning af enkelte udtog af runeindskr., bl.a. Eggjum og Jellingstenene). 4. Jobs
bog 8.1-10 i AM 617, 4t0. Oplæsning, oversættelse og sproglig kommentar, derefter oversigt over
Islands religiøse prosalitteratur, især Stjôrn. 5. Norsk digtning efter 1814 set i relation til dansk
digtning og åndsliv. - 6. En af Aarhus Universitet med guldmedalje belønnet prisopgave for året
1955: »En redegørelse for udviklingen af olddansk postvokalisk t i jyske dialekter (historisk og
dialektgeografisk) i forbindelse med en oversigt over lydens udvikling i hele det gammeldanske
sprogområde« har erstattet speciale-afhandling. - 7. (24. oktober 1958): Forelæsning: Danske
Lov som sprogmindesmærke, specielt med hensyn til ortografi og morfologi.

Den 7. januar 1959 blev Jytte Birgit Bondegaard Lavrsen, som havde indstillet
sig til magisterkonferens i forhistorisk arkæologi, erklæret for »bestået«. Eksami
natorer og censorer ved konferensen var professorerne, dr. phil. P. V. Glob, dr.
phil. Kristian Jeppesen og dr. phil. P. J. Riis.
Opgaver: 1.(1. december 1958): Landsby og gård i Nordens ældre jernalder. 4 timers opgave. 2. (3. december 1958): Den båndkeramiske kultur i Mellemeuropa. 4 timers opgave. - 3. (5. decem
ber 1958): Den mykenske kultur ca. 1700-1000 f.C. 4 timers opgave. - 4. (7. december 1958):
Et fund bestående af et sværd, spydspids, stigbøjler og mønter fra vikingetiden var fremlagt og
ønskedes beskrevet og tidsbestemt. 10 timers opgave. - 5. Mundtlig eksamination 6. januar 1959:
Palæolitiske oldsager og perioder, ærtebøllekulturen, tidlig neolitisk tid, grebtungesværd og
Abler (Ras. Shamra - Alaca - Keramaikos), mellemitaliske jernalderfund, Latoska, Latrium,
Bologna), oldsager (malede glas, broncekasseroller, terra sigillata), Hjortspringfundet, romerske
lerkar fra Vendsyssel, brakteater, ornamentik i germansk jernalder og vikingetid (Lausgård,
Jelling, Mammen og Gåbense). - 7. Specialeopgave: Aarhus Universitets prisopgave i forhistorisk
arkæologi for året 1957, indstillet til accessit af bedømmerne C. J. Becker og P. V. Glob, jvf.
årsberetning 1957-58 s. 155, er med fakultetets samtykke godkendt som specialeopgave til
magisterkonferens. - 8. Forelæsning 7. januar 1959: Kulturgrupper i Danmarks mellemneolitiske
tid.

Den 18. juni 1959 blev Hanne Møller Nielsen, som havde indstillet sig til
magisterkonferens i Almindelig og sammenlignende litteraturhistorie, erklæret
for »bestået«. Eksaminatorer og censorer ved konferensen var professor, dr. phil.
Paul Krüger, professor, dr. phil. Sven Møller Kristensen og professor, dr. phil.
Gustav Albeck.
Opgaver til skriftlig besvarelse under tilsyn: 1. (19. november 1958) 5 timer: Dickens' for
tællekunst. - 2. (23. november 1958) 8 timer: Med »Everyman« og »Karrig Niding« som yder
punkter bestemmes væsentlige træk af dramaets og teatrets historie i den pågældende periode.
(Kandidaten havde adgang til samtlige humanistiske institutters bogsamlinger.)-3. (27. november
1958) 5 timer: Betydningsfulde litterære forbindelser mellem engelsk og fransk litteratur ca.
1750-ca. 1850. - 4. (29. november 1958) 5 timer: Naturfølelse og tanker om »natur« og »civili
sation« i Baggesens »Labyrinthen«.
Eksamination (13. december 1958): 1. King Lear. The Corsar. Père Goriot. Vor Tids Helt.
2. Johs. V. Jensens forfatterskab med særligt hensyn til »Kongens Fald«.
Specialeopgave (14. februar 1959-12. maj 1959): Idé-debatten i Sophus Schandorphs forfat
terskab.
Forelæsning (18. juni 1959): Oliver Goldsmith: The Vicar of Wakefield.
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SKOLEEMBEDSEKSAMEN
Dispensationer.
Undervisningsministeriet har efter fakultetets indstilling meddelt en studerende
dispensation fra fristen mellem 1. og 2. del.
Fakultetet har meddelt tre studerende tilladelse til at indstille sig til forprøve,
uanset at der ikke var forløbet eet år siden sidste indstilling.

Afholdte eksaminer.
Forprøver.

Vinteren 1958-59: Der gik 9 op til prøven - 7 bestod.
Sommeren 1959:
- - 32 - -24
Ialt gik 41 op til prøven - 31 bestod.

1. del.

Vinteren 1958-59: Der gik 9 op til eksamen - 8 bestod
Sommeren 1959:
- - 12 - - 12 Ialt gik 21 op til eksamen - 20 bestod.

2. del.
Vinteren 1958-59: Der gik 9 op til eksamen - 9 bestod.
Sommeren 1959:
--9- - 8 -

Ialt gik 18 op til eksamen - 17 bestod.

Tillægsfag.
Sommeren 1959: Der gik 1 op til eksamen - 1 bestod.

Vinteren 1958-59:
Knud Børge Bendtsen (1949), hovedfag: engelsk, bifag: dansk, 8,16, 1. karakter.
Gunnar Brandt (1949), hovedfag: fransk, bifag: engelsk, 7,29, 1. karakter.
Inge Bodil Bredsdorjf f. Rasmussen (1946), hovedfag: dansk, bifag: tysk, 4,18, 2.
karakter.
Anders Myrthue Iversen (1947), hovedfag: engelsk, bifag: historie, 8,42,1. karakter.
Bent Erik Dalsgård Larsen (1951), hovedfag: kl. filologi, bifag: musik. 7,19, 1.
karakter.
Agnes Benthe Liljeroth (1945), hovedfag: dansk, bifag: engelsk, 5,63, 2. karakter.
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Bent Erik Ousager (1946), hovedfag: historie, bifag: kristendomskundskab, 7,69,
1. karakter.
Lilly Petersen, f. Hansen (1950), hovedfag: musik, bifag: engelsk, 6,09, 1. karakter.
Anna Marie Lebech Sørensen (1951), hovedfag: engelsk, bifag: dansk, 7,44, 1.
karakter.
Sommeren 1959:
Jørgen Balling (1949), hovedfag: kl. filologi, bifag: historie, 6,27, 1. karakter.
Birgit Busch, f. Bjerre (1950), hovedfag: historie, bifag: engelsk, 6,93, 1. karakter.
William Busch (1949), hovedfag: historie, bifag: engelsk, 6,49, 1. karakter.
Kai Krogh Dalsgaard (1951), hovedfag: dansk, bifag: kristendomskundskab, 7,50,
1. karakter.
Karen Elin Emilie Jensen, f. Busch (1950), hovedfag: fransk, bifag: engelsk, 5,86,
2. karakter.
Hans Jørn Jeppesen (1951), hovedfag: dansk, bifag: tysk, 7,15, 1. karakter.
Nils Erik Philipsen (1947), hovedfag: engelsk, bifag: dansk, 7,13, 1. karakter.
Tom Peder Stubdrup (1949), hovedfag: kristendomskundskab, bifag: fransk, 6,00,
1. karakter.
Gottlieb Jacob Gørges (1940), tillægsfag: tysk. Gennemsnitskarakter 6,40.

Det lægevidenskabelige fakultets virksomhed
i det akademiske år 1958—59

DEKANVALG

På fakultetsmødet den 30. april 1958 valgtes professor, dr. med. Viggo A. Jensen
som dekan for året 1958-59.
SAGER VEDRØRENDE EMBEDSBESÆTTELSER

Efter at besættelsen af professoratet i retsmedicin var blevet udskudt
(se årsberetning 1957/58, s. 71), opsloges embedet atter ledigt. Ved ansøgnings
fristens udløb den 28. november 1958 indkom der ansøgninger fra prosek
tor, dr. med. Jørgen B. Dalgaard og prosektor, dr. med. Henning Wolthers.
Til at bedømme ansøgernes kvalifikationer nedsattes et udvalg bestående af
professorerne, dr. med. R. Malmros, dr. med. Willy Munck og dr. med. F.
Schønheyder, samt professorerne, dr. med. Knud Sand, København, og dr. med.
Georg Waaler, Oslo.
Udvalget har under den 13. maj 1959 afgivet følgende indstilling til fakul
tetet:
Til den ledige stilling som professor i retsmedicin ved Aarhus Universitet har meldt sig
følgende 2 ansøgere: Prosektor, dr. med. Jørgen B. Dalgaard, prosektor, dr. med. Henning
Wolthers.
Til bedømmelse af ansøgernes kvalifikationer har det lægevidenskabelige fakultet under
2. december 1958 nedsat følgende sagkyndige udvalg: professor, dr. med. R. Malmros,
professor, dr. med. W. Munck, professor, dr. med. F. Schønheyder, alle Aarhus Universi
tet, professor, dr. med. Knud Sand, København og professor, dr. med. Georg Waaler, Oslo.
Det sagkyndige udvalg har i en række møder den 4., 5. og 6. maj d.å. indgående drøftet
ansøgernes videnskabelige produktion, deres tidligere uddannelse og deres øvrige virk
somhed.
På grundlag heraf skal udvalget udtale følgende:

Dr. med. Jørgen B. Dalgaard er 41 år. Han har taget medicinsk embedseksamen ved
Københavns Universitet i 1943 (225 points) og har erhvervet den medicinske doktorgrad
ved Københavns Universitet i 1950. Han har efter embedseksamen i 20 måneder haft ansæt
telse på sygehuse i Sverrig, dels på blandede sygehuse, dels på kirurgisk afdeling og psyki
atrisk afdeling. Fra maj 1952 har han i På år haft ansættelse som overlæge i hæren.
Han har fra 1945-49 ialt i 31/* år været ansat som videnskabelig assistent ved normal
anatomisk institut ved Aarhus Universitet.
Fra 1949-52 har han haft ansættelse ved patologisk-anatomisk institut, Århus kommune
hospital, og fra 1. januar 1954 beklædt stillingen som prosektor i retsmedicin og speciel pa
tologi ved Universitetet i Bergen (Gades Institut), hvor han har deltaget i forskelligt fore
faldende retsmedicinsk arbejde og fungeret som fast retsmedicinsk sagkyndig ved de der
værende retter.
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Dr. Dalgaard har fra 1. januar 1959 virket som »visiting professor in pathology and
forensic pathology« ved Mayo-kliniken i Rochester, Minnesota, USA.
Dr. Dalgaard har i 1951 opnået specialistanerkendelse i patologisk anatomi og vævs
mikroskopi.
Han har foretaget forskellige studierejser bl.a. til retsmedicinske institutter i England
(godt 1 måned 1956), Glasgow 2 uger (1957) og USA sommeren 1958.
Han har søgt professoratet i retsmedicin ved Karolinska Institutet i Stockholm 1957
og professorater i patologi ved Universitetet i Göteborg 1955 og Umeå 1958 og er i alle
tilfælde erklæret for kompetent af samtlige sagkyndige.
Han har siden 1945 til stadighed deltaget i undervisningen af medicinske studerende,
først i normal-anatomi og senere i patologisk anatomi og retsmedicin.
Udvalget må anse dr. Dalgaards uddannelse såvel i patologisk anatomi som i retsmedi
cin for fuldt tilfredsstillende og skal yderligere tilføje, at han ved sin konkurrencepræstation
i Stockholm dokumenterede, at han er velfunderet såvel i retsmedicinens teori som i dens
praksis.
Udvalget vil betegne dr. Dalgaard som en fremragende pædagog med en fortrinlig frem
stillingsevne og stor rutine, og han har igennem sine skriftlige arbejder også vist en stigende
evne til at fremstille det behandlede stof på en klar og overskuelig måde.
Dr. Dalgaards videnskabelige produktion er meget betydelig i omfang, og i sin neden
stående bedømmelse af hans arbejder har udvalget fulgt den af dr. Dalgaard i hans literaturliste foretagne rubricering af hans arbejder. Efter en gennemgang af arbejderne skal ud
valget udtale følgende:
ad 1 a. - Arbejdet er en ekstrakt af en besvarelse af en prisopgave i medicin ved Kø
benhavns Universitet vedrørende endometriets kar. Forfatteren opnåede accessit for besva
relsen. Det er et anerkendelsesværdigt arbejde med enkelte originale iagttagelser.
ad 2 a og b. - Interessante arbejder angående stendannelser i pancreas. De repræsen
terer en ret stor arbejdsydelse, men undersøgelserne er på forskellige punkter noget ufuld
stændige, og de statistiske oplysninger må betragtes som noget usikre, særlig da de grunder
sig på et ældre sektionsmateriale.
ad 3. - Korte klinisk-terapeutiske meddelelser uden særlig videnskabelig værdi.
ad 4 a. og b. - Et smukt arbejde om tracehopathia chondro-osteoplastica, som viser
dr. Dalgaards evne til på et begrænest område at trænge i dybden.
ad 5. - Fosfatasearbejder.
a. - 1 det første arbejde af denne serie: Serum Phosphatase in Rats with Obstructive
Jaundice* viser D. på en udmærket måde, at det spiller en rolle, om rotten er fastende
eller ikke fastende. Arbejdet er godt planlagt og gennemført og må betegnes som et
smukt arbejde med værdifulde iagttagelser. De histokemiske undersøgelser er ikke senere
nærmere uddybet.
b. - Dette arbejde om fosfatase hos katte viser usikkerhed i vurderingen af tallene.
Arbejdet må betegnes som svagt.
c-i. - Disse arbejder indgår i disputatsen (k) og vil derfor ikke blive nærmere omtalt.
k. - Disputatsarbejde: »Eksperimentelle undersøgelser over årsagen til serumfosfatasestigningen ved obstructionsicterus«, 1950.
De indledende afsnit er ikke klare og er noget flot skrevet, men problemstillingen er
klart udformet.
Kap. IV drejer sig om »normalmateriale og fysiologiske variationer«. Tallene i tabel
lerne viser mange steder ikke fuld overensstemmelse med opgivelser andetsteds. Det skal
bemærkes, at forf. angiver, at de anvendte hunde skal være over 3/4 år, men han tager dog
flere hunde med, som kun er 8 måneder.
Om kap. V: »Serumfosfatasen efter underbinding af ductus choledochus* skal bemærkes,
at der i kurven s. 43 burde være givet oplysning om spredningen, idet kurven kun er opført
som en gennemsnitskurve. Urinfosfataseundersøgelsen er ufuldstændig og har ikke givet
noget resultat.
I kap. VI: »Serumfosfatasen efter fjernelsen af tyndtarmen samt choledochusunderbinding* er der i tabel 17 en meget stor spredning af resultaterne, hvad forfatteren ikke i til
strækkelig grad gør opmærksom på, men forsøgene er i det hele gode og overbevisende.
Forsøgene i kap. VIII: »Serumfosfatasen efter hepatectomi* er vanskelige og opera-
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tionerne meget indgribende. Bedømmelsen af leverens særlige rolle er derfor meget van
skelig. Konklusionerne forekommer lidt for kategoriske på grundlag af de få forsøg.
Kap. VIII: »Serumfosfatasen efter nephrectomi og choledochusunderbinding« har ikke
givet anledning til bemærkninger.
Forsøgene i kap. IX: »Serumfosfatasen efter anlæggelse af galdefistel« er gode, og de
opnåede resultater er overbevisende.
I kap. X: »Fosfataseindholdet i galde« er en del angivelser overflødige, da fosfatasen de
strueres ved henstand. Talbehandlingen er ofte meget løs, og det er ikke let at forstå,
hvorledes han når frem til gennemsnitstallene i tabellerne. Hans resultater af forsøgene
synes dog at være rigtigt bedømt.
Ideen til transfusionsforsøgene i kap. XI: »Serumfosfatasen efter transfusion af fosfataserigt blod til normale hunde« er god, men tydningen af forsøgene kan ikke helt godtages,
idet det ikke kan anses for bevist, at fosfatasefordelingen sker alene i recipientens serum, og
at der ikke sker en aktivering. At forklaringen på visse fosfatasestigninger skulle være
en hæmokoncentration kan ikke anses for bevist.
Om disputatsen som helhed skal udvalget udtale, at den repræsenterer en stor arbejds
indsats og tyder på et friskt initiativ. Forsøgene er teknisk veludførte, men forsøgsmaterialet
er nogle steder lidt spinkelt. Som omtalt er talangivelserne - såvidt man kan se-flere steder
unøjagtige, og talbehandlingen lader en del tilbage at ønske. Diskussionerne og argumen
tationerne er i det hele rigtige, men linierne er ofte trukket noget for hårdt op med til
bøjelighed til lidt for kategoriske slutninger. Konklusionerne kan dog stort set tiltrædes. Ar
bejdet viser, at forf. er i besiddelse af gode evner for eksperimentelt videnskabeligt arbejde.
ad 6 a. - »Leukæmi og fosfatase«. Forf. mener at have fundet, at man kan skille leukæmierne i forskellige former eftersom der kommer stigning i fosfatasen efter røntgen
behandling eller ej. Man savner dog tilstrækkelig oplysning om fosfatasebestemmelser /ør
røntgenbehandlingen, og stigningen i tilf. B synes at være meget lille. Iagttagelsen er meget
interessant, men materialet er for lille til at virke helt overbevisende, og man undrer sig
over, at iagttagelsen ikke har fristet til videre undersøgelser og en mere indgående frem
stilling.
b. — »Om mastceller og deres indhold af fosfatase«. Fundet er meget interessant og
er fremsat i et vel afrundet, overbevisende arbejde.
c. -»Tracer Phosphatase Determination in Tissue Sections«. Udvalget finder det uhel
digt, at man publicerer en ny kvantitativ metode uden samtidig at fremlægge dokumentation
for dennes anvendelighed. Der er intet senere fremkommet fra Dalgaards hånd om denne
metode.
d. - »Preservation of Phenyl-phosphatase Activity During Paraffin-embedding«. Frem
stillingen er noget kortfattet og ikke helt klar, men resultaterne og de dragne konklusioner
må dog anses for rigtige.
ad 7. - »Et tilfælde af hemispondyli«. Et godt og instruktivt mindre arbejde.
ad 8. - »Volvolus of the stomach«. Arbejdet må betegnes som et værdifuldt arbejde,
som er veldisponeret, klart og didaktisk med omhyggelig redegørelse for litteraturen og for
klinik, behandling og prognose.
ad 9 a b c. - »Om plasmocytomer«.
Gruppen omfatter værdifulde kasuistiske meddelelser ledsaget af interessante overvejelser.
ad 10. - »Pial aneurysms in a diabetic patient«. Et pænt mindre arbejde med god be
skrivelse og smukke illustrationer og med en original iagttagelse vedr. forekomsten af aneurismer i pia.
ad 11 a. Et stort, væsentligt histologisk, arbejde om »Hyperplasi af Langerhans øer
hos fostre af diabetiske mødre«. Det er vanskeligt at vurdere Dalgaards personlige indsats,
da arbejdet falder inden for professor Gösta Hultquists særlige forskningsområde.
b og c. Meddelelserne fremhæver på en god måde et sjældent sygdomsbillede hos
spædbørn (kongenit klapdannelse i urethra).
d, e og f. - Et velbeskrevet tilfælde af et sjældent sygdomsbillede (congenit leukæmi)
med omhyggelig gennemgang af litteraturen og med personlig stillingtagen til problemerne.
Dertil slutter sig nogle velskrevne oversigter.
g, h og i. - Velskrevne oversigter over forskellige lidelser hos spædbørn.
ad 12 a-e. — »Dødsmåder og dødsårsager blandt danske soldater i fredstid«. Et mindre
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medicinalstatistisk arbejde, hvor der gøres klart rede for formålet med undersøgelserne og
resultatet af disse samt angives visse retningslinier for passende forholdsregler.
ad 13 — 3 arbejder om myocarditis slutter sig nær til arbejderne i gruppe 12, og arbej
derne i de 2 grupper omhandler emner af retsmedicinsk betydning.
ad 14 a og b. - »Thiouracil og thyreoideacancer«. Pæne mindre kasuistiske meddelelser
med en tilsluttende lederartikel.
c-i. - Artiklerne omhandler forskellige lidelser i gi. thyreoidea og lidelser i ovariet og
knogler i sammenhæng hermed. Artiklerne er velskrevne og repræsenterer et stort arbejde
med klar problemstilling og med et stort og velundersøgt materiale, som i hovedsagen
bidrager til løsning af tidligere diskuterede problemer.
Hovedarbejderne i denne gruppe er udarbejdet sammen med Per Wetteland, og et ar
bejde sammen med A. Birch-Jensen slutter sig til denne gruppe.
Dertil slutter sig yderligere nogle velskrevne oversigtsartikler.
ad 15. - »Primary Carcinoma of the Seminal Vesicle«. Et smukt arbejde med god
beskrivelse af et sjældent sygdomsbillede og en god oversigt over tidligere foreliggende litte
ratur med kritisk vurdering.
ad 16. - Små retsmedicinske arbejder.
Arbejderne omhandler dels en interessant iagttagelse af pancreatitis som dødsårsag hos
alkoholikere, dels oversigtsartikler om narkotikamisbrug og om postmortelle blodunder
søgelser.
Desuden er vedlagt en konkurrenceforelæsning over opgivet emne: »Obduktionsfund ved
drukning og bedømmelse af disse« fra konkurrencen om det retsmedicinske professorat i
Stockholm 1957.
Forelæsningen må betegnes som mønstergyldig med en veltilrettelagt oversigt over samt
lige drukningsproblemer med hensyntagen såvel til alle klassiske som til moderne anskuel
ser og undersøgelsesmetoder.
ad 17. - En forelæsning over et opgivet emne: »Lupus erythematosus disseminatus«
ved konkurrencen om et professorat i patologi ved Universitetet i Göteborg i 1955.
Udvalget vurderer denne forelæsning højt som en meget vel gennemført fremstilling af et
vanskeligt emne.
ad 18. - »Interstitial Cell-tumours of the Testis«. Arbejdet, som er skrevet sammen
med Fredrik Hesselberg, giver en god kasuistisk beskrivelse og en fyldig oversigt over
tidligere litteratur om emnet.
Dertil slutter sig en oversigtsartikel om samme emne.
ad 19. - »Ornithose-familieepidemi med interhuman smitte«. En interessant meddelelse
af epidemiologisk interesse.
ad 20. — »Om hjernelidelse og ulcus«.
a. - »Akut hjerneskade og akut mavesår«. I denne første kortfattede meddelelse, som
er et referat af et foredrag i Jydsk medicinsk Selskab, angiver D., at materialet bl.a.
består af 1484 sektioner fra Aarhus Kommunehospital »udført af forfatteren selv«. En
nærmere undersøgelse har vist, at der i den periode, hvor dr. Dalgaard var ansat ved
Aarhus Kommunehospital, var foretaget 1484 sektioner, hvoraf D. har udført de 870. Dal
gaard er blevet gjort bekendt hermed og har i senere arbejder korrigeret sine angivelser
i overensstemmelse hermed. Udvalget er af den opfattelse, at D. meget vel ved største
delen af de sektioner, han ikke selv har foretaget, har kunnet have lejlighed til at se
sektionsfundene, således at det nævnte forhold ikke behøver at have haft nogen væsentlig
indflydelse på de talmæssige opgørelser af materialet, men det kunne dog have givet an
ledning til en mindre sikkerhed.
løvrigt skal man ikke gå nærmere ind på dette første arbejde.
b. — »Oesophago-gastro-duodenal Ulcerations Encountered at Autopsy«. I dette
betydeligt større arbejde savnes en mere fyldig omtale af de tidligere citerede arbejder,
Strassmann og Schlumberger, idet en sådan ville have været af betydning for Dalgaards
eget oplæg og for læsernes vurdering af emnet. I opgørelsen over D.s materiale er talan
givelserne flere steder lidt varierende i de forskellige tabeller, og aldersfordelingskurverne
er ufuldstændige, idet man savner oplysning om aldersfordelingen i hele materialet. D.
redegør ikke tilstrækkeligt for det materiale, som indgår i undersøgelsen, og visse talma-
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terialer (f. eks. materialet fra neurokirurgisk afdeling), som kan kontrolleres, er unøjagtigt
angivet.
Der er usikkerhed med hensyn til placeringen af akute og kroniske ulcéra, og materialet
burde være delt op i 3 grupper: akute, kroniske og akute + kroniske. Gruppernes fordeling
i det basale materiale i tabel 2 burde være anført. Dog kommer der i de senere arbejder
visse af disse oplysninger frem.
Antallet af kroniske ulcéra burde kun være beregnet af de tilfælde, hvor der er foretaget
hjernesektion. Man kunne også have ønsket en talmæssig opgørelse af de tilfælde, hvor
der er tegn på vital opståen af malacierne. De tilfælde, hvor vital reaktion er påvist, må
dog anses for sikre.
c. - » Brain Injuries as a Cause of Oesophago-gastro-duodenal Ulceration«. Hjerneincarcerationens betydning burde være fremhævet. Man får ingen oplysning om, i hvor mange
tilfælde der findes hjerneskader uden ulcéra.
De akute tilfælde kan fuldtud anerkendes, men forbindelsen mellem hjerneskade og kro
niske ulcéra er ikke sikkert dokumenteret i D.s materiale. D. udtrykker sig dog også selv
med forsigtighed herom.
d. - »Intracranial Tumours and Reptic Ulceration«. Det burde være oplyst, hvilke ar
ter af hjernesvulster det drejede sig om i materialet på 117 tilfælde af ikke opererede
hjernesvulster, og endvidere om fundet af en svulst er et tilfældigt sektionsfund eller dødsår
sagen.
Man savner ligeledes i sygehistorierne oplysning om, hvorvidt der er forhøjet hjernetryk.
I de 15 tilfælde med akute ulcéra kan D.s vurdering anerkendes med undtagelse af tilfælde
313 og 323, hvor udvalget mener, at svulsterne er så små, at de må betegnes som
lejlighedsfund, og at ulcéra må stå i forbindelse med anden hjernelidelse.
I opgørelsen af sammenhængen mellem de kroniske ulcéra og svulsterne kan tilf. 118 og
94 ikke anerkendes, idet det her drejer sig om så små svulster, at det er lejlighedsfund,
men i tilf. 234 og 260 er en sammenhæng sandsynlig.
e. - »Peptic Ulceration Complicating Cerebral Operations«. Arbejdet må betegnes som
godt og man kan tiltræde forfatterens konklusioner.
f. - »Intracranial Infections Causing Oesophago- and Gastromalacia«. Arbejdet er
godt, og de dragne konklusioner er berettigede.
g. —»Burns and Freezing as a Cause of Peptic Ulceration«. Arbejdet kan anerkendes.
Desværre savnes der sektion af hjernen i 3 tilfælde.
h. - Et oversigtsforedrag over emnet.
Efter ansøgningsfristens udløb er der for kort tid siden indkommet yderligere 2 arbejder,
som danner afslutning på serien.
i. - »Cerebral Vascular Lesions and Peptic Ulceration«. Arbejdet er godt. Man kan
tiltræde forf.s slutninger om, at de akute ulcerationer m.v. er cerebralt betingede, medens
det ikke kan afgøres, om det samme er tilfældet for de kroniske ulcéras vedkommende.
j. - » Agonal Peptic Ulceration in Hypoxia Uremia and Stress«. Dette arbejde danner
en smuk afslutning på serien. Angående de refererede tilfælde af hypoxi og uræmi samt
gruppen med forskellige organiske nervelidelser må man give forfatteren ret i, at de refe
rerede sygehistorier - så kortfattede de end er - tyder på, at der har været basis for
svær cerebral dysfunktion. Hertil kommer, at der ved disse lidelser kunne have været
påvist histologiske forandringer i hjernen. Man savner derfor oplysninger om, i hvor
mange tilfælde der er foretaget mikroskopi af hjernen.
Med hensyn til de 15 patienter i Stress-gruppen er der kun 9, hvor stress må anses
for en nødvendig forklaring, idet de andre tilfælde kan indpasses i andre grupper med
organisk hjerneskade.
Man kan iøvrigt tiltræde hans hovedtesis om, at hvor der ved sektion i disse tilfælde
påvises akute ulcéra, er der meget stor sandsynlighed for, at der foreligger en hjerneskade.
Som en samlet vurdering af arbejderne vedrørende hjernelidelse og ulcéra m.v. skal ud'
valget udtale følgende:
Det undersøgte materiale er meget stort og vanskeligt at behandle med muligheder
for fejltagelser. Det er det største og mest gennemarbejdede materiale, der hidtil er publi
ceret om dette vigtige og interessante emne.
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I de første arbejder er der en del usikkerhed i talbehandlingen med forskellige fejl
slutninger, som dog er af mindre betydning for den samlede vurdering, og forf. har i
for høj grad beskæftiget sig med spørgsmålet om, i hvor mange tilfælde ulcus m.v. og
hjerneskader falder sammen, medens man savner fyldestgørende oplysninger om, i hvor
mange tilfælde der findes ulcéra m.v. hos alle patienter med hjerneskade. De senere ar
bejder må i det store og hele betegnes som gode, og ses alle arbejder under ét, må D. siges
at have præsteret et stort og værdifuldt arbejde, hvorved det er lykkedes at påvise, at
der findes en sammenhæng mellem akute ulcéra m.v. og hjerneskade, medens sammen
hængen mellem kroniske ulcéra og hjerneskade ikke kan anses for sikkert bevist.
ad 21 a. — »Mucocutaneous-ocular Syndrome with Intestinal Involvement«. Arbejdet,
som er skrevet sammen med Johs. Boé og Dag Scott, er en interessant meddelelse med et
velundersøgt materiale og en omhyggelig gennemgang af tidligere litteratur.
b. - »Behcet’s Syndrome«. I dette arbejde, som er skrevet sammen med O. Sülhein og
S. Ry Andersen, gøres nærmere rede for et af tilfældene i 21 a.
ad 22 - 4 klinisk-patologiske demonstrationer.
Idet udvalget skal henvise til den ovenstående detaillerede gennemgang af dr. Dalgaards
videnskabelige arbejder, skal man udtale, at man må anse dr. Dalgaard for i videnskabelig
henseende fuldt kvalificeret til den ansøgte stilling.
Dr. med. Henning Wolthers er 39 år. Han har taget lægevidenskabelig embedseksamen
ved Københavns Universitet i vinteren 1946-47 (247V3 points) og har erhvervet den
medicinske doktorgrad ved Københavns Universitet i februar 1959. Han har efter embeds
eksamen - foruden turnus - haft IV2 års kirurgisk kandidattjeneste og 2 måneders kandi
dattjeneste ved ortopædisk afdeling samt forskellige vikartjenester og 9 mdrs. ansættelse
på røntgenafdeling.
Hans patologisk-anatomiske uddannelse omfatter 3V2 års ansættelse på patologisk
anatomiske institutter, og han har i 1956 fået specialanerkendelse i patologisk anatomi og
vævsmikroskopi.
Han har i 5 år været ansat som videnskabelig assistent ved Københavns Universitets
retsmedicinske institut, hvor han har deltaget i alt forefaldende arbejde, og specielt skal
fremhæves, at han på flere områder har arbejdet meget selvstændigt og herunder har vist
sig som en velfunderet og sikkert arbejdende retsmediciner.
Dr. Wolthers har yderligere suppleret sin uddannelse ved at gennemgå kurser i medi
cinsk statistik, matematik og radiobiologi, og han har i foråret 1958 taget embedslægeek
samen.
Udvalget må anse dr. Wolthers uddannelse såvel i patologisk anatomi som i retsmedicin
for fuldt tilfredsstillende.
Dr. Wolthers har ikke tidligere undervist, men det kan oplyses, at han under vikaran
sættelse ved det retsmedicinske professorat og statsobducenturet i Århus siden 1. marts
1959 har deltaget i undervisningen af de studerende i retsmedicin.
Den af Dr. Wolthers fremlagte videnskabelige produktion drejer sig om nedenstående
arbejder, og efter en gennemgang af disse arbejder skal udvalget udtale følgende:
ad 1. - » Vapor Fractometry. Separation of Primary, Aliphatic Alcohols in Dilute,
Aqueous Solutions. Description of a Simple Experimental Apparatus« (1956). Udvalget an
ser det for meget fortjenstfuldt, at forf. har kunnet konstruere et anvendeligt apparat med
en forholdsvis simpel opbygning.
Arbejdet er udmærket og fortjener respekt. Forf. er selv klar over, at det konstruerede
apparat ikke kan bruges til kvantitativ bestemmelse, men det er anvendeligt til kvalitativ
orientering om arten af de tilstedeværende alkoholer i vandig opløsning.
ad 2. - »The Kinetics of Alcohol Elimination in Man« (1958), udgivet sammen med
Fr. Lundquist. Et udmærket klart og tankevækkende arbejde, som viser et godt kendskab
til de problemer, der knytter sig til ætylalkohols intermediære nedbrydning.
ad 3. - »The Influence of Fructose on the Kinetics of Alcohol Elimination in Man«
(1958), udgivet sammen med Fr. Lundquist. Arbejdet er en videreførelse af det førnævnte
arbejde, og forfatterne viser på overbevisende måde, at fruktose forøger forbrændingen af
alkohol.
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Også dette arbejde indeholder interessante overvejelser.
ad 4. - »Undersøgelser over postmortel alkoholdannelse«.
Disputats 1958.
ad kap. I. Indledningen er for kortfattet og på sine steder noget ubehjælpsom. Det histo
riske afsnit er ikke særlig godt, og hans bedømmelse af tidligere arbejder er ikke tilstrække
lig kritisk, men afsnittet trækker de væsentligste problemer op, og det danner en naturlig
overgang til forf.s arbejdsplan, som er klar og velmotiveret.
ad kap. II. »Enzymatisk alkoholanalyse«.
Fremstillingen af den udarbejdede ADH-metode, som er en modifikation af en kendt
metode, er god, og man er ikke i tvivl om, at denne metode arbejder udmærket, idet den gi
ver reproducerbare værdier på vandige opløsninger af ætylalkohol. Udvalget finder dog, at
forf. også burde have givet oplysning om metodens nøjagtighed ved anvendelse på blod.
Under diskussionen om metodens pålidelighed vil udvalget pege på, at forf. på s. 28
fejlagtigt har anvendt og fejlagtigt har tydet andres anvendelse af de statistiske begreber.
Således kan »Standard Error of the Mean« ikke bruges til at belyse metodens pålidelighed.
Dog er disse fejl ikke af væsentlig betydning for afhandlingen.
Det praktisk vigtige er, at ADH ikke reagerer med metanol, men iøvrigt mener udval
get, at forf. overvurderer metodens specificitet, idet han selv i tabel 13 viser, at f. eks. pro
panol og butanol i samme molære koncentration iltes i omtrent samme omfang af ADH som
ætanol.
Den lethed, hvormed metoden skulle kunne udføres af et ikke specielt trænet personale,
må vistnok siges at være noget overdrevet.
ad kap. III. »Dannelse af flygtige reducerende forrådnelsesprodukter og reel postmortel
alkoholdannelse«. I tilslutning til den vigtige tabel 6 mangler basale undersøgelser. Man
må — før man går til undersøgelse af de 2 problemer om postmortel alkoholdannelse og
dannelse af flygtige, reducerende substanser - undersøge, hvorledes et enkelt undersøgel
sesresultat kan variere, idet der findes mindst 2 andre årsager til variation:
1. Forskellig grad af blodets koagulation.
2. Forskellig grad af postmortelt fald i alkoholkoncentrationen.
Uden at undersøge dette kan man ikke bygge på tallene i tabel 6 eller differencen mellem
tallene. Dertil kommer, at forf. ikke har fortalt læserne nogetsteds, i hvor mange tilfælde
der er påvist postmortel alkoholdannelse eller tilstrækkelig tydeligt har påpeget enkelte eks
empler herpå.
ad kap. IV. »Indikatorer på postmortel alkoholdannelse«. Det burde have været under
søgt, hvorvidt tabene af de forskellige alkoholer procentvis er nogenlunde ens. Ligeledes
burde det være undersøgt (se tabel 15), hvorvidt ætanol har passeret Chromatografen ved si
den af de andre alkoholer.
Om arbejdet som helhed skal udvalget udtale, at den opgave, som forf. har sat sig, er
god og velafgrænset.
De benyttede metoder er gode, og forf.s konklusioner er nøgterne og forsigtige.
Forf.s undersøgelser har medført resultater af stor praktisk betydning, men de vanskelige
videnskabelige problemer, som knytter sig til opgaven, er ikke løst tilfredsstillende.

Idet udvalget skal henvise til den ovenstående detaillerede gennemgang af dr. Wolthers vi
denskabelige arbejde, skal man udtale følgende:
Dr. Wolthers videnskabelige arbejde er af ret beskedent omfang, idet han kun har
fremlagt arbejder inden for et begrænset felt, omhandlende biokemiske problemer vedrø
rende alkoholspørgsmål af retsmedicinsk interesse.
Hans arbejde viser ham som en lovende forsker med stor interesse for videnskabeligt
arbejde. Han blev ved den sidste bedømmelse til professoratet i retsmedicin erklæret for
videnskabeligt kvalificeret til den ansøgte stilling. Et flertal af udvalget (Malmros, Munck
og Sand) kan vedblivende tiltræde dette, selvom man ikke synes, at han helt har opfyldt
de videnskabelige forventninger, som man dengang stillede til ham. Et mindretal af udvalget
(Schønheyder og Waaler) anser ikke dr. Wolthers for i videnskabelig henseende at være
helt kvalificeret til at overtage ledelsen af de ved et retsmedicinsk universitetsinstitut
foreliggende forskningsopgaver.
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Udvalget skal derfor sluttelig udtale, at det må anse dr. Jørgen B. Dalgaard som den
bedst kvalificerede af de 2 ansøgere, og udvalget skal énstemmigt indstille, at dr. Dalgaard
ansættes i stillingen som professor i retsmedicin ved Aarhus Universitet.
Århus, den 13. maj 1959.

Richard Malmros

Willy Munck

Fritz Schønheyder

Knud Sand

Georg Waaler

På sit møde den 27. maj 1959 tiltrådte fakultetet udvalgets indstilling. Sagen
indsendtes til universitetsbestyrelsen, der efter at have indhentet undervisnings
ministeriets godkendelse ansatte dr. med. Jørgen Brems Dalgaard som professor i
retsmedicin fra 1. august 1959.

Ved fornyet opslag af det ledige professorat i hygiejne (se årsberetning
1955-56 s. 63) indkom ved fristens udløb den 15. december 1958 ansøgninger fra
reservelæge, dr. med. Finn Fischer, reservelæge, dr. med. Johannes Mosbech og
stadslæge, med. dr. Bengt Lambert.
Til at bedømme ansøgernes kvalifikationer nedsattes et udvalg bestående af
professorerne, dr. med. Knud Lundbæk, dr. med. Gregers Nørby og dr. med. Fritz
Schønheyder, samt professorerne, dr. med. Paul Bonnevie, København, og dr. med.
Haakon Natvig, Oslo.
Udvalget afgav under 20. maj 1959 følgende indstilling til fakultetet:
Til den ledige stilling som professor i hygiejne ved Aarhus Universitet har der meldt sig
følgende 3 ansøgere: Reservelæge, dr. med. Finn Fischer, reservelæge, dr. med. Johannes
Mosbech og stadsläkare, med. dr. Bengt Lambert.
Til bedømmelse af ansøgernes kvalifikationer har det lægevidenskabelige fakultet i sit
møde den 18. december 1958 nedsat følgende sagkyndige udvalg: Professor, dr. med.
Haakon Natvig, Oslo, professor, dr. med. Poul Bonnevie, København, professor, dr. med.
Gregers Nørby, professor, dr. med. Knud Lundbæk og professor, dr. med. Fritz Schøn
heyder (formand).
Det nedsatte sagkyndige udvalg har holdt møder den 1., 2. og 20. maj 1959 og ind
gående drøftet ansøgernes produktion, uddannelse og tidligere virksomhed. Det skal bemær
kes, at professor Lundbæk på grund af bortrejse ikke kunne deltage de første to dage, men
professor Lundbæk havde forud til udvalgets brug afgivet et fyldigt votum og har deltaget
i mødet den 20. maj.
På grundlag af drøftelserne skal udvalget udtale følgende:

Dr. med. Finn Fischer er 38 år gammel. Han har lægevidenskabelig embedseksamen fra
1947 og er specialist i intern medicin med stofskiftesygdomme som speciale. Dr. Fischer
har en god medicinsk uddannelse. Han har bl. a. været 2. reservelæge i 16 måneder i »De
gamles By« i København, 1. reservelæge i 13 måneder på Marselisborg Hospitals medicinsk-epidemiske afdeling og har i 2 år været 1. reservelæge ved Aarhus Amtssygehus’
medicinske afdeling. Dr. Fischer har i godt 2 år haft ansættelse ved medicinske afdelinger i
Kansas City, USA., og har haft et kortere studieophold ved Mayo-kliniken. Han har i
16 måneder været lektor i epidemiske sygdomme ved Aarhus Universitet og er for tiden tu
tor i intern medicin ved Aarhus Universitet.
Dr. Fischer har til bedømmelsen indsendt 8 selvstændige publikationer og 17 arbejder
sammen med andre, nogle af disse er referater eller gentagelser. 21 afhandlinger vedrører
corticoidernes og ACTH’s virkninger. Hans hovedarbejde er disputatsen fra 1955: »Cor
ticotropin and Cortisone in Rheumatoid Arthritis«. Hovedparten af afhandlingen omhand
ler en analyse af resultaterne af steroidbehandling ved rheumatoid arthritis hos 50 pa
tienter, der er fulgt gennem flere års behandling. Arbejdet må betegnes som et værdifuldt
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studie over aktuelle problemer i forbindelse med ACTH og cortisonbehandling. Blandt
hans publikationer uden for det ovennævnte område foreligger der ikke noget fremtrædende
arbejde.
Hans produktion viser i det hele, at han har gode videnskabelige evner, og at han
kan gennemføre og kritisk vurdere en større klinisk undersøgelse, men siden disputatsen
har han ikke påtaget sig større videnskabelige opgaver.
Dr. med. Bengt Lambert er 49 år gammel og har medicinsk embedseksamen fra Uppsala
1939. Han har under studiet i 1 år været assistent ved Hygienisk-Bakteriologiska Institu
tionen i Uppsala og derefter i 8 måneder været assistent ved Patologisk Institut sammesteds.
Efter embedseksamen har han haft kortvarige hospitalsansættelser og ca. 13 års ansættelse
som militærlæge, hvorunder han i ca. 3 år har arbejdet på Det arvebiologiske Institut i
Uppsala hos professor Gunnar Dahlberg. Siden 1953 har han været stadsläkare i
Halmstad; i ca. 8 måneder har han været konstitueret som 1. provincialläkare. Dr. Lambert
har gennemgået embedslægekursus og gennemgået et enkelt kursus af den i Göteborg af
holdte högre hälsovård udbildning, og året efter var han kursusleder sammesteds.
Dr. Lambert har publiceret 27 arbejder, hvoraf 3 ikke er indsendt. Hans produktion fal
der i det væsentlige inden for 3 områder, nemlig: 1) Orchitens optræden ved epidemisk
parotitis. 2) Papirsække-sy ste mets betydning for opsamling af affald. 3) Alkoholistproble
mer. Hertil kommer et par mindre arbejder af epidemiologisk og militær-hygiejnisk art.
Hans hovedarbejde inden for den første gruppe er disputatsen fra 1951: »The Fre
quency of Mumps and Mumps Orchitis«. Den omhandler hyppigheden af parotitis epi
demica og orchitis som komplikation til denne sygdom samt varige følger af orchitis.
Blandt hans resultater skal man fremhæve, at orchiten hos 20-årige soldater med parotitis
epidemica optræder med en hyppighed af 20 °/0 og dobbeltsidig orchitis med en hyppighed
af 2 % , og at følgerne af dobbelsidig orchitis ofte er testisatrofi med nedsat testisfunktion,
visende sig ved nedsat giftermålshyppighed og nedsat fertilitet. Trods vanskelighederne
ved efterundersøgelser af 50 personer spredt over Midt-Sverige er det lykkedes forfatteren
at påvise, at der hos ca. V3 af de personer, der har haft dobbelsidig orchitis, foreligger
hormonale ændringer svarende til nedsat testisfunktion, uden at denne med sikkerhed
præger de pågældendes legemsbygning. Arbejdet vidner om frisk initiativ til på et vanskeligt
tilgængeligt materiale at gennemføre en større epidemiologisk og prognostisk undersøgelse.
Hans arbejder over papirsække stammer fra de seneste år og vidner om initiativ på
et praktisk hygiejnisk område inden for hans nuværende arbejdsfelt. Disse arbejder betyder
utvivlsomt en indsats på et vigtigt sanitær-hygiejnisk område.
Hans afhandlinger vedrørende alkoholistproblemer berører social-medicinske organisa
tionsforhold.
Af hans mindre arbejder skal særligt fremhæves beskrivelsen af en hepatitis-epidemi,
hvoraf fremgår, at incubationstiden i denne epidemi var 35 dage, og at modtageligheden
for smitte i epidemien var op til 65 °/0 blandt de eksponerede voksne.
Dr. Lambert har i sine arbejder i det hele vist et friskt og selvstændigt initiativ og har
dokumenteret evne til at gennemføre større videnskabelige undersøgelser af teoretisk og
praktisk hygiejnisk betydning. Selv som praktisk arbejdende hygiejniker har han fortsat sin
produktion og dokumenteret interesse for forskning, socialmedicinsk administration og
fortsat uddannelse.
Et mindretal (Lundbæk) ønsker imidlertid at fremhæve, at det egentlige videnskabelige
indhold af hans senere produktion kun er af ringe omfang.
Dr. med Johannes Mosbech er 37 år gammel og er lægevidenskabelig kandidat fra 1948.
Han er specialist i medicinske sygdomme med organspecialer i mave-tarmsygdomme og
blodsygdomme. Han har en fyldig medicinsk uddannelse og har i 3 år været 2. reservelæge
ved Københavns Amtssygehus i Gentofte, med. afd. N. Han er siden 1957 1. reservelæge
ved Frederiksberg Hospitals medicinske afdeling. I l3/4 år har han været assistent ved
Københavns Universitets arvebiologiske institut. Han har i 1954 taget embedslægeeksamen
og har i 21/4 år været sanitetslægeassistent hos Københavns stadslæge og derefter 1/2 år
vikarierende sanitetslæge samt i 2 år lægelig medarbejder ved Sundhedsstyrelsens medicinal
statistiske kontor. I september 1958 har han gennemgået isotopkursus.
Den indleverede videnskabelige produktion består af 23 afhandlinger, hvoraf 12 er
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selvstændige og resten med medarbejdere. Nogle af de selvstændige afhandlinger indgår i
forfatterens disputats: »Heredity in Pernicious Anemia«, 1953. Disputatsen indeholder for
fatterens undersøgelser over frekvensen af anæmia perniciosa hos slægtninge til 234 a.p.patienter samt en række hertil knyttede problemer vedrørende den mulige arvegang. Ho
vedresultaterne af arbejdet består i en påvisning af, at slægtninge til patienter med perniciøs
anæmi har 20 til 25 gange så stor risiko for at få denne sygdom som pårørende til raske
probander. Et vigtigt punkt i disputatsen omhandler forholdet mellem perniciøs anæmi og
cancer ventriculi, der søges belyst udfra de samme probandmaterialer. Berettigelsen heraf
kan være tvivlsom, men forfatteren synes dog selv at være klar over den med resultaterne
forbundne usikkerhed og drager derfor konklusioner med forsigtighed omend uden tilstræk
kelig dybtgående diskussion.
Af andre statistisk-genetiske arbejder skal særligt fremhæves undersøgelser sammen
med Aage Videbæk over dødeligheden og dødsårsager hos patienter med perniciøs anæmi
med særligt henblik på cancer ventriculi og undersøgelser over denne kræftsygdoms arve
lighed. Andre arbejder omhandler fordøjelseskanalens cancerformer, herunder en opgørelse
af A-B-O-blodtyperne hos patienter med cancer ventriculi. Han har flere mindre, velskrevne
kasuistiske arbejder (negledeformiteter, morbus Banti og kønskromosomer ved endocrine
lidelser).
Dr. Mosbechs videnskabelige produktion samler sig således særligt om genetisk-statistiske undersøgelser af cancer og blodsygdomme, på hvilket felt han har dokumenteret
gode videnskabelige evner. Hans beskæftigelse inden for sundhedsvæsenet har ikke medført
nogen videnskabelig eller faglig produktion.
Ved vurdering af ansøgere til et professorat i hygiejne bør man tage hensyn til, hvordan
ansøgerne er egnede til de opgaver og arbejdsområder og det ansvar, som følger med dette
professorat, nemlig:
1) at give de medicinske studenter og læger (embedslæger) en undervisning i hygiejne
på videnskabeligt grundlag;
2) at drive forskning inden for de fagområder, som falder under hygiejnen, lede et
institut og skabe et milieu for hygiejnisk forskning;
3) at være rådgiver for de praktisk og administrativt arbejdende hygiejnikere angående
metodik, videnskabelige og praktiske problemer med relation til faget.
Udvalgets flertal (Natvig, Bonnevie, Nørby og Schønheyder) mener, at dersom hoved
vægten lægges - som tilfældet var ved professoratets sidste besættelse - på praktisk hygiej
niske kundskaber, indsigt og erfaring, må alene dr. Lambert, da hans videnskabelige arbej
der, omend noget svage på enkelte punkter, hører ind under centrale hygiejniske fagområ
der, anses kvalificeret.
Hvis man skulle se bort fra praktisk arbejde og teoretisk forskning på det centrale
hygiejniske fagområde, måtte det være, fordi én af de andre ansøgere viste særligt fremra
gende evner og har gjort en betydelig og selvstændig videnskabelig indsats. Da dette ikke
kan siges at være tilfældet hverken for dr. Fischers eller dr. Mosbechs vedkommende,
finder flertallet af udvalget at kunne indstille, at det ledige professorat besættes med dr.
Lambert.
Mindretallet (Lundbæk) mener, at dr. Fischer og dr. Mosbech i videnskabelig henseende
klart står over dr. Lambert, samt at dr. Mosbech i sine arbejder har demonstreret en
større alsidighed, kritisk sans og evne til klar sproglig fremstilling end dr. Fischer. Mindre
tallet ønsker specielt at fremhæve dr. Mosbechs disputats, som alt i alt må betragtes som et
selvstændigt og velskrevet arbejde, samt hans stadig fortsatte videnskabelige produktion, så
vel inden for hans specielle forskningsfelt - de store klinisk-statistiske undersøgelser - om
på andre områder af lægevidenskaben. Når hertil kommer, at ansøgerens embedslægeek
samen og ansættelse som sanitetslægeassistent og lægelig medarbejder ved sundhedsstyrel
sens medicinal-statistiske kontor må betragtes som et tilstrækkeligt grundlag for fremti
digt arbejde med undervisning i hygiejne og rådgivning for praktisk og administrativt
arbejdende hygiejnikere, mener mindretallet, at dr. Mosbech må foretrækkes ved besættel
sen af professoratet i hygiejne.

Århus, den 20. maj 1959.
Haakon Natvig
Knud Lundbæk

Poul Bonnevie
Gregers Nørby
Fritz Schønheyder (formand).
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UDVALGSARBEJDE
Fakultetets undervisningsråd har bestået af professorerne, dr. med. Willy Munck,
dr. med. Gregers Nørby og dr. med. Fritz Schønheyder.
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. yltzge 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 besættelsen af en stilling som centrallaboratorieoverlæge på Århus kommunehospital bestod af professorerne, dr. med. N. Blixenkrone-Møller, dr. med. C. Holten, dr. med. K. Lundbæk og dr. med. C. J. MunchPetersen.
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.

DOKTORDISPUTATS
Cand. med. Sigurd Eskjær Jensen forsvarede den 30. juni 1959 sin for erhvervelsen
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Studies of the Effect of
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Diethylstilbestrol on the Plasma Lipids and Thyroid Function. An Experimental
Investigation on 20 Male Patients who have recovered from Coronary Occlusion«.
Som officielle opponenter fungerede professorerne, overlæge, dr. med Knud Lund
bæk og overlæge, dr. med. Cai Holten. Fra auditoriet opponerede reservelæge,
dr. med. Erik F. Mogensen.

ÅRSBERETNING FRA DE ENKELTE INSTITUTTER
Det normal-anatomiske Institut.
Professor Larus Einarson.

I årets løb er instituttet flyttet over til dets nye bygning i den sydlige del af Universitetsparken’
Undervisningen er gennemført efter læseplanen.
Efterårssemestret 1958: Kursus i almindelig histologi med 133 deltagere; instruktionskursus
i anatomi med 16 deltagere.
Forårssemestret 1959: Kursus i speciel histologi med 131 deltagere; instruktionskursus i
anatomi med 34 deltagere.
Professor Einarson fungerede d. 16. juni 1959 efter anmodning af det lægevidenskabelige
fakultet ved Københavns Universitet som officiel opponent ved læge Harald Moes disputats
»Kvantitative Undersøgelser af Bægercellerne i Tyndtarmen hos Katte«, for den medicinske
doktorgrad.
Foredrag:
Larus Einarson: Virkningen af E-vitaminmangel på centralnervesystemet hos forskellige for
søgsdyr. - Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, d. 6. marts 1959.
Publikationer:
Larus Einarson, Gösta Glimstedt og Jan Jansen: Lärobok i Histologi, 1958. Svenska Bokförlaget/Bonniers, Stockholm.
Mikael Lüsberg: A new Differential Staining Method for Connective and Muscular Tissues.
Acta Anat. 1959, 36, 93.
Jørgen Holtet: Observations on an Unknown Spontaneous Lesion in the Central Nervous
System of the Albino Rat. Anat. Skrifter 1959, 2, 97.

Biokemisk institut.
Professor, dr. med. F. Schønheyder.

Undervisningen er gennemført efter læseplanen.
I årets løb har følgende gæster arbejdet på instituttet: stud. med. H. Karstoft, stud. med.
J. Møller og cand. med. W. Wederkinch.
Foredrag:
J. G. Nørby: Studies on the spectrophotometric analysis of polyunsaturated fatty acids. IV.
International Congress of Biochemistry, Wien, Sept. 1958.
J. G. Nørby: Dannelsen af energirige fosfatbindinger i det intermediære stofskifte. Jydsk
Biologisk Selskab, April 1959.

Publikationer:
F. Schønheyder og J. G. Nørby: Biokemi, Universitetsforlaget i Aarhus, 1959.
J. W. Date: Quantitative estimation of mannose, fucose and ribose on filter paper. Scandinav.
J. Clin. Lab. invest. 10, 444, 1958. (Tillige fra hygiejnisk institut).

Amanuensis J. G. Nørby og professor Schønheyder har virket som lærere i biokemi ved Special
kursus i Husholdning ved Aarhus Universitet.
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Det fysiologiske institut.
Professor, dr. med. Søren L. Ørskov.

Videnskabelige medarbejdere: afdelingsleder, lektor, dr. med. J. C. Skou, videnskabelig assistent
cand. med. O. Jailing, videnskabelig assistent, cand. med. S. Christensen.
Instituttets øvrige personale: Fru I. Madsen, fru L. Nielsen, frk. K. Hessner, frk. H. Petersen,
frk. J. Hansen, laboratoriemester C. F. Sundwall og laboratoriebetjent Å. Jensen.
Gæster ved instituttet: cand. med. C. Mouritzen, cand. med. O. Albrecktsen, cand. med.
T. Skajaa, cand. med. I. Steiness og stud. med. O. Schmidt.
Undervisning: Forelæsninger, eksaminatorier, fysiologiske øvelser og skriveøvelser er gennem
ført efter planen.
I samarbejde med institutet er der afholdt øvelser for sygeplejersker fra »Kursus ved Aarhus
Universitet for Sundhedsplejersker og for ledende og undervisende Sygeplejersker«.
Publikationer:
J. C. Skou: The influence of the degree of unfolding and the orientation of the side chains on
the activity of a surface-spread enzyme. Abstracts of Communications IV International
Congress of Biochemistry, Wien 1958.
J. C. Skou: Relation between the ability of various compounds to block nervous conduction
and their penetration into a monomoleculær layer of nerve-tissue lipoids. Bioch. et
Biophys. Acta, 30 (1958) 625.
J. C. Skou: Studies on the influence of the degree of unfolding and the orientation of the side
chains on the activity of a surface-spread enzyme. Bioch. et Biophys. Acta, 31 (1959) 1,

Foredrag:
J. C. Skou: The influence of the degree of unfolding and the orientation of the side chains on
the activity of a surface spread enzyme. IV internationale kongres for biokemi, Wien
September 1958.
J. C. Skou: Nerveimpulsen. Postgraduate kursus i nerveblokade for anæsthesiologer, April
1959.
J. C. Skou: Neuromuskulær transmission. Ibid.
J. C. Skou: Det autonome nervesystems fysiologi og farmakologi. Ibid.
J. C. Skou: Lokalanalgeticas kemi og farmakologi. Ibid.
J. C. Skou: Landvindinger i fysiologien. Aarhus Amts Lægekredsforening, Maj 1959.
Kongres:
Afdelingsleder, dr. med. J. C. Skou deltog september 1959 i den IV internationale kongres for
biokemi i Wien.

Det hygiejniske institut.
Professor, dr. med. F. Schønheyder har været konstitueret som leder af instituttet.
Forelæsninger i hygiejne, herunder excursioner er gennemført efter planen ved professor F.
Schønheyder, lektor, kredslæge O. Christiansen, videnskabelig assistent J. Date, videnskabelig
assistent F. Christensen og amanuensis, dr. phil. K. Zerahn.
Endvidere har amtslæge, dr. med. P. Wiingaard 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 cand. med. O. R. Steenstrup.
Dr. phil. K. Zerahn har fra december 1958 i 3 måneder besøgt »Biophysical Laboratory« ved
Purdue University, Lafayette, Indiana, USA.
J. Date var i maj 1959 på studieophold ved det kemiske laboratorium, Freiburg Universitet
i Tyskland.
Publikationer:
J. W. Date: Quantitative estimation of mannose, fucose and ribose on filter paper. Scandinav.
J. Clin. Lab. Invest. 10, 444, 1958. (Tillige fra biokemisk institut).
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O. R. Steensirup: The ratio between uric acid concentration in human erythrocytes and plasma.
Scandinav. J. Clin. Lab. Invest. 11, 165, 1959.
Videnskabelig assistent J. Date har virket som lærer i diætik ved Specialkursus i Husholdning
ved Aarhus Universitet.

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/. 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 instituttets arbejde har desuden deltaget: Cand. pharm. J.J. Hejgård, cand. med. J. Hastrup,
cand. med. A. Bach, cand. med. G. Thomsen Pedersen, cand. med. K. Bjørn Jensen, cand. med.
T. Hjort og stud. med. J. Brown Thomsen.
I oktober 1958 fik instituttet gennem Sundhedsstyrelsen en bevilling til stafylokokforskning,
hvilket bl.a. muliggjorde ansættelse af dr. med. P. Helms som videnskabelig assistent i 2 år.
I. april udnævntes dr. A. Stenderup og cand. med. Å. Juhl Therkelsen til afdelingsledere på
instituttet.
1. maj 1959 fratrådte cand. med. E. Reske-Nielsen sin stilling som videnskabelig assistent. Fru
cand. med. A. Bach vikarierede i stillingen til 1. juni, da hun blev fastansat.
Dr. Stenderup har deltaget i bedømmelsen af et disputatsarbejde.
Professor i bakteriologi og medicin ved Rochester universitet, H. R. Morgan, holdt den 25.
august 1958 en gæsteforelæsning i instituttets auditorium om »Virus and Cancer«.
Laborator, cand. med. E. Kjems, Statens Seruminstitut, holdt den 17. oktober 1958 en fore
læsning om »Streptokokbakteriophager«.
Dr. Bichel deltog i juli 1958 i den 7. internationale cancer kongres i London.
Dr. Stenderup deltog i august 1958 i den 7. internationale mikrobiologikongres i Stockholm.
Dr. Å. J. Therkelsen deltog i juli 1958 i en radiobiologisk kongres i Burlington, Vermont, USA.
Dr. C. Rindom Schiøtt deltog maj 1959 i »Symposium on Present day encephalitides« i Ant
werpen.
Foredrag:
J. Bichel: 1:2, 3:4-diepoxybutane in the treatment of Hodgkin’s disease and lymphoreticulosarcoma. London, 7. internationale cancer kongres, juli 1958.
J. Bichel: Nye muligheder i medicinsk behandling af kræft. Landsforeningen til kræftens
bekæmpelse 8. november 1958.
J. Bichel: Cultivation of leukemic cells in vitro. 7. hæmatologkongres i Rom, sept. 1958 (holdt
af cand. med. K. Bjørn Jensen).
A. Stenderup: Om stafylokokproblemet. Lægekredse i Ålborg, Randers, Hjørring og Århus.
A. Stenderup: Hospitalshygiejne. Fortsættelseskursus for hospitalsinspektører.
A. Stenderup: Cryptococcose og dens behandling. Jydsk med. selskab 4. april.
A. Stenderup i samarbejde med K. Riewerts Eriksen & F. Neukirch: Moniliapneumoni. Nordisk
kongres for intern medicin, Helsingfors, sept. 1958.
Å. J. Therkelsen: Om mekanismen ved den kemiske beskyttelse mod røntgen- og sennepsgas
virkningen på mus. Jydsk biol. selskab 7. oktober 1958 og Københavns biologiske selskab
november 1958.
Å. J. Therkelsen: The mechanism of the protective action of cysteamine and cysteine against
a nitrogen mustard (HN2). Radiobiologkongres i Burlington, juli 1958.
A. Bach & J. Weber: Pyoceaneusinfektioner hos nyfødte. Nordisk forening for gyn. og
obstr., Stockholm, august 1958.
A. Bach: C-reaktivt protein. Forening for gyn. og obstr., september 1958.
G. Thomsen Pedersen: Gærsvampe hos fødende. Forening for gyn. og obstr., september 1958.
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C. Rindom Schiøtt: Latent viral infection in tissue culture. European tissue culture club,
København 3. marts 1958.
C. Rindom Schiøtt: Om virus og virussygdomme i naso-pharynx. Jydsk odont, selskab, 29.
november 1958.
C. Rindom Schiøtt & E. Pedersen: Dawson encephalitis. Specielt betydningen af inclusionslegemer, Dansk neurol. selskab 25. april 1959.
C. Rindom Schiøtt: On the significance of inclusion bodies in subacute encephalitis. Ant
werpen 13. maj 1959.

Publikationer:
J. Bichel i samarbejde med P. Bastrup-Madsen : Morfologisk undersøgelse af blod og knogle
marv. Ugeskr. f. læger 120: 1958.
J. Bichel: El sindrome dela intolerancia alcoholica en la enfermedad de Hodgking. Fol. Clin.
Intern. 9: 53, 1959.
A. Stenderup i samarbejde med P. Helms: Sygehushygiejnen. Ugeskr. f. læger 121: 302, 1959.
A. Stenderup i samarbejde med A. Bach, G. Thomsen Pedersen & K. Rosendal: A stafylococcal
epidemic in a maternity hospital. Acta path, microbiol. scand. 45: 95, 1959.
A. Stenderup: Sygehushygiejne. Tidsskr. f. danske sygehuse 34: 293, 1958.
A. Stenderup i samarbejde med M. Andreassen & K. Riewerts Eriksen: Mondial peritonitis
as a complication of preoperative intestinal sterilisation. Lancet sept. 1958 p. 618.
A. Stenderup i samarbejde med K. Buhl: The occurrence of fungi in the bronchial secretion
and report of a case of localised pulmonary aspergillosis. (Acta Tuberculosa Scandinavica,
Suppl. 47, 1959).
J. J, Hejgård: Studier over heparinets farmaci. Arch, pharm, chemi 66: 599, 1959.
Å. J. Therkelsen: Combined treatment of a transplantable mouse tumour with cysteamine
(beta-mercaptoethylaminethylamine) and nitrogen mustard (HN2). Biochem. Pharmacol.
1: 245, 1959.
Å. J. Therkelsen: Studies of the mechanism of the protective action of sulphydryl compounds
and amines against nitrogen mustard (HN2) and roentgen irradiation in mice. Biochem.
Pharmacol. 1: 258, 1959.

Farmakologisk institut.
Professor, dr. med. Ib Holm-Jensen.
Videnskabelige medarbejdere: Lektor og videnskabelig assistent, cand. med. Folmer Nielsen Kusk
og videnskabelig assistent, cand. med. Leif Hertz.
Instituttets øvrige personale: Laboratoriemester, finmekaniker Børge Poulsen, laboratorie
betjent, snedker Otto Caspersen, kontorassistent, fru Else Holm-Jensen, ikke-videnskabelig as
sistent, fru Kis Andersen, ansat pr. 1. april 1959 i den ved fru Ingrid Hau Knudsens afsked ledigblevne stilling, samt i nybevilget stilling pr. 1. april 1959 ikke-videnskabelig assistent, frøken
Karen Honoré Hansen.
Som gæster i laboratoriet har arbejdet: Reservelæge, cand. med. Poul Schleisner, samt reserve
læge, cand. med. Eiliif Frank Eisum.
Undervisningen af de medicinske studenter er gennemført efter studieplanen.

Publikation:
Ib Holm-Jensen: A New Gas Absorption Device. Its Application to Titrimetric and Conduc
tometric Micro Determination of Carbon Dioxide in Air. The Analyst, 1959.

Ansættelser og afskedigelser: 1) videnskabelig assistent ved Farmakologisk institut, cand. med.
Folmer Nielsen Kusk er ansat som lektor i farmakologi pr. 1. april 1959. 2) fru Kis Andersen og
frøken Karen Honoré Hansen er ansat som ikke-videnskabelige assistenter ved Farmakologisk
institut pr. 1. april 1959, og der er pr. 31. marts 1959 bevilget fru Ingrid Knudsen afsked fra stil
lingen som ikke-videnskabelig assistent ved Farmakologisk institut.
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ÅRSBERETNING FRA HOSPITALERNE
Intern medicin.
Århus Kommunehospital, medicinsk afdeling C.
Professor, overlæge dr. med. C. Holten:
I efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959 er undervisningen foregået efter de tidligere
retningslinier.
Der er afholdt forelæsninger i klinisk medicin. (1). - Examinatorier i klinisk medicin for 7.
og 8. års semesters studenter. (2). - Obligatorisk medicinsk overlægeklinik. (3).
Sidstnævnte undervisning har været overladt til 1. reservelæge, lektor, dr. med. Willy Pos
borg Petersen. - Professor Holten har holdt skriveøvelser med eksamensholdenes studerende. Volontørundervisningen er foregået efter den nye studieplan, tutorer har været med dr. med.
H. Gøtzsche og 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 1958 til 31. marts 1959 udgået følgende publikationer:
C. Holten & Ole Evald Hansen: Dicumarol og seruminsyre U.f. L. 120, 974-975, 1958.
C. Holten & Ole Evald Hansen: Uricosurie effect of dicoumarol: Lancet, May 17, 1958, pp.
1047-1048.
Henning Gøtzsche & Villy Posborg Petersen: Obesity Associated with Cardiopulmonary
Failure - the Pickwickian Syndrome. Acta Medica Scandinavica, 161, 383-390, 1958.
Erik F. Mogensen: Autoimmunisering ved thyreoideasygdomme. U.f.L. 120, 153-158,
1958.
Erik F. Mogensen: Dysplasia fibrosa ossium. U.f.L. 120, 976-979, 1958.
Erik F. Mogensen: Fibrous Dysplasia of Bone. Acta Medica Scandinavica, 161, 453-458, 1958.
S. Christensen, E. Dollerup & Eskjær Jensen: Idiopathic Hyperlipaemia, Latent Diabetes
Mellitus and Severe Neuropathy. Acta Medica Scandinavica, 161, 57-68, 1958.
Den 26. juni 1958 forsvarede cand. med. Harriet Bratlund sin afhandling: Langtidsbehandling
af rheumatoid arthritis med Corticotropin og Cortisone, for den medicinske doktorgrad. De
officielle opponenter var professor, dr. K. Lundbæk og professor, dr. C. Holten.

Følgende foredrag er holdt :
C. Holten: Århus og Omegns Lægekredsforening: Det sidste tiårs medicinske fremskridt.
H. Gøtzsche: Aim. Dansk Lægeforening, fortsættelseskursus: Cor pulmonale chron. Om
bedømmelse af elektrocardiogrammer. Medfødte hjertelidelser.
H. Gøtzsche & T. Søndergaard: Bruxelles: Atrium-septum-defekt Pulmonalstenose.
Foreningen af Yngre Hospitalslæger’s møde 10. december 1958:
F. Christensen: Dicumarolets skæbne i organismen.
B. Hastrup: Om diagnosen af hyperparathyreoidismus.
E. Dollerup: Osteoporosis.
E. Mogensen: Endokrine abnormiteter efter infundibulotomi.
C. Holten & V. Posborg Petersen: Lupus erythematosus disseminatus og L.E. celle-fænomenet.

Århus kommunehospital, medicinsk afdeling M.
Professor, overlæge, dr. med. Knud Lundbæk.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 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,
senere ved cand. med. G. Søndergaard. - 5. Forelæsninger over propædeutisk medicin ved under
visningsassistent cand. med. S. Eskjær Jensen, senere cand. med. P. Schleisner. - 6. Undervisning
af volontører og praktikanter på medicinsk afdeling M og medicinsk ambulatorium.
I afdelingens arbejde har iøvrigt deltaget cand. med. O. J. Rafaelsen og cand. med. J. Lyngsøe.
Fra afdelingen er der i tiden 1. april 1958 til 31. marts 1959 udgået følgende publikationer:
S. Christensen, E. Dollerup og S. Eskjær Jensen: Idiopathic hyperlipaemia, latent diabetes
mellitus and severe neuropathy. Acta Med. Scand. 159, 57, 1958.
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K. Lundbæk: Incitamenter til diabetesterapi. Månedsskr. f. prakt. Lægeg. og soc. Med. 36,
189, 1958.
K. Lundbæk, R. Malmros og P. Rasmussen: Pituitary coma with dehydration and loss of salt.
Acta Med. Scand. 160, 491, 1958.
K. Lundbæk, K. Nielsen og O. J. Rafaelsen, Mode of action of oral antidiabetic compounds.
Lancet, /, 1036, 1958.
K. Lundbæk, K. Nielsen og O. J. Rafaelsen: Studies on the effect of oral antidiabetic compounds
on glucose tolerance, on islet cell structure, and on the in vitro metabolism of isolated
muscle. Bull. New York Acad. Sc. 74, 419, 1959.
O. J. Rafaelsen: Action of insulin on isolated rat spinal cord. Lancet II, 941, 1959.
I. Steiness: Vibratory perception in diabetics during arrested blood flow to the limb. Act. Med.
Scand. 163, 195, 1959.

Cand. med. S. Eskjær Jensen har i april 1958 i Dansk Selskab for Intern Medicin holdt et
foredrag: Om mekanismen ved de østrogent inducerede plasmalipoidforandringer hos mennesket.
Cand. med. O. J. Rafaelsen har i marts 1959 i Jydsk Biologisk Selskab holdt et foredrag: In
vitro virkning af insulin på centralnervesystemet.
Professor Lundbæk deltog i European Congres of Endocrinology i Leyden, juni 1958 med et
foredrag om de perorale antidiabeticas virkemåde.
Professor Lundbæk, cand. med. B. Møller og cänd. med. O. J. Rafaelsen deltog i 3’ internatio
nale diabetes kongres i Düsseldorf, juli 1958 med følgende foredrag: 1) K. Lundbæk: The develop
ment of long-term diabetic vascular disease (Indledningsforedrag). 2) K. Nielsen og B. Møller:
Early state of diabetic renal disease: Biopsi studies. 3) O. J. Rafaelsen: Action of oral antidiabetic
drugs on carbohydrate metabolism of isolated rat diaphragm.
I september-oktober 1958 har professor Lundbæk i USA holdt en række forelæsninger om
undersøgelser over diabetiske karsygdomme og perorale antidiabetica (New York Academy of
Science, Physiological Society of Philadelphia, American Diabetes Association, Los Angelse, etc.).
Professor Lundbæk har endvidere deltaget i Conference on Control Clinical Trials, Wien,
marts 1959.
Århus amtssygehus, medicinsk afdeling.

Professor ved den kliniske praktikantundervisning, overlæge, dr. med. Poul Bechgaard.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1958: 1. Medicinsk overlægeklinik. 2. Tutorunder
visning ved 1. reservelæge dr. med. Finn Fischer.
Lektor, overlæge, dr. med. Poul Bastrup-Madsen.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959 medicinsk overlægeklinik.
Udvalgsarbejde, studierejser og lign. : Poul Bechgaard har været medlem af følgende kom
missioner under sundhedsstyrelsen: 1. Morbiditetsundersøgelsen af 1950, som har udgivet »Syge
husundersøgelsen i Danmark«. Munksgaard 1958, pp. 198. 2. Udvalg vedrørende praktiserende
lægers efteruddannelse. 3. Udvalget vedrørende lægelig sygehusstatistik.
Poul Bechgaard har været på studierejse i Tyskland (medicinske universitetskliniker i Frank
furt a. M., Darmstadt, Würtzburg og Erlangen) oktober 1958.
Poul Bastrup-Madsen har deltaget i den 7. internationale kongres afholdt af the international
societies of hematology and blood transfusion i Rom 3.-15. september 1958.
Cand. med. Ernst Boye har deltaget i kursus i lungesygdommes patofysiologi, diagnostik og
terapi, Göteborg universitet, 29. september-11. oktober 1958.
Finn Fischer har deltaget i nordisk rheumatologkongres i Oslo i juni 1959.
Publikationer:
P. Bastrup-Madsen & J. Bichel: Morfologisk undersøgelse af blod og knoglemarv. Ugeskrift
for Læger 1958,120, 1435-1436,1467-1469,1505-1507,1521-1522, 1559-1560,1609-1611.
P. Bastrup-Madsen &J. Rishede: Den bevidstløse patient. Stud. med. 1958, august-september.
P. Bechgaard: Den nye internationale sygdomsklassifikation på danske sygehuse. Ugeskrift
for læger 1958, 120, 1410.
P. Bechgaard: Epidural behandling med hydrocortison ved lumbal rodkompression. Nordisk
Medicin 1959, 61, 285.
P. Bechgaard: Ligamentose. Ugeskrift for læger 1959, 121, 715.
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P. Bechgaard & P. Borgholm: Indretning af medicinskabe og sortering af medicin. Tidsskrift
for danske sygehus 1959, p. 9.
E. Boye: Lungefunktionsundersøgelser med modificeret Kroghs spirometer. Ugeskrift for
læger 1958, 120, 1737.
E. Boye: Lungekursus i Göteborg. Nordisk Medicin 1958, 61, 281.
E. Boye & P. Bastrup-Madsen: Secondary Erythraemia in Extreme Obesity. The Pichwickian
Syndrome. Acta Hæmatologica 1959, 21, 224.
E. Boye & N. Fjeldborg: Lungefunktionsundersøgelser med modificeret Kroghs spirometer.
II. Ugeskrift for læger 1959, 121, 829.
F. Fischer: Chloroquine-behandling af rheumatoid arthritis. Ugeskrift for læger 1958, 120,
879.
F. Fischer, N. Fjeldborg & P. Bastrup-Madsen: Fulminant influenzapneumoni. Nordisk
Medicin 1958, 60, 1697.
F. Fischer & M. Sprechler: Binyrebarkhormoner. København 1958, pp. 274.
H. C. Helsborg: Psychiatrie Investigations of Patients in a Medical Department. Acta Psych,
et Neurol. 1958, 33, 304.
E. Jesting, P. Bastrup-Madsen & P. Bechgaard: Phenylbutazon i små doser ved behandling af
ledsygdomme. Ugeskrift for læger 1959, 121, 279.
L. Paulsen: Comparison between Total CO2 Content (»Total CO2«) in Plasma/Serum from
Blood Collected with or without Parafine Oil. The Scand. J. of Clin, and Lab. Invest.
1957, 9, 402 (ikke omtalt i sidste årsberetning).
<7. Søndergaard: Micro-Method for Determination of Blood Galactose by Means of Glucose
Oxidase (Notatin) and Anthrone. The Scand. J. of Clin, and Lab. Invest. 1958, 10, 203.

Foredrag:
P. Bechgaard: Hypertension: Ætiologi, symptomatologi og prognose. Fællesmøde m. d. kir.
og med. selskab. Marts 1959.
P. Bechgaard: Lægekunst og lægevidenskab. Tale ved receptionen af nye læger. Februar 1959.
P. Bechgaard: Blokadebehandling ved smertetilstande i thorax- og abdominalvæg. Rund
bordskonference v. anæsthesilægernes kursus i blokadeteknik. Maj 1959.
E. Boye: Simple lungefunktionsundersøgelser til brug på medicinske og kirurgiske afdelinger.
Jydsk medicinsk selskab. Oktober 1958.
F. Fischer: Cortisonpræparaternes plads i behandlingen af de rheumatiske sygdomme. Ind
ledningsforedrag ved nordisk rheumatologkongres juni 1958.
F Fischer: Chloroquine-behandling af rheumatoid erthritis. Diskussionsindlæg ved nordisk
rheumatolokongres juni 1958.
Kirurgi.
Århus kommunehospital, de kirurgiske afdelinger K og L.
Professorerne, overkirurg, dr. med. V. Aalkjær, og overkirurg, dr. med. N. Blixenkrone-Møller.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger over klinisk og systematisk
kirurgi. - 2. Eksaminatoriske klinikker for 8. semester. Sammen med de øvrige læger på de kirur
giske universitetsklinikker: - 3. Undervisning af volontører i 1. semester. - 4. Undervisning af
praktikanter på de kirurgiske universitetsklinikker. - 5. Undervisning af praktikanter på kirur
gisk ambulatorium. Dr. med. et phil. V. Oram, lektor i kirurgi : 6. Kirurgiske overlægeklinikker
for 3. semester. - 7. Eksaminatorier i systematisk kirurgi. Cand. med. T. Søndergaard, lektor i
kirurgi: 8. Kirurgiske overlægeklinikker for 3. semester. - 9. Kursus i operativ kirurgi for 6. seme
ster. Dr. med. K. Røjel, lektor i kirurgi: 10. Kirurgiske Overlægeklinikker for 3. semester. 11. Forelæsninger i systematisk kirurgi for 7. og 8. semester. Dr. med. M. Glahn, cand. med.
H. Skjoldborg og dr. med. P. Ottosen, undervisningsassistenter: 12. Kirurgiske reserveklinikker
for 2. semester. Cand. med. Torjus Skajaa og cand. med. Anna Marie Johansen, kliniske assistenter:
13. Forelæsning over elementær kirurgi og almindelig operationslære for 1. semester.
Fra de kirurgiske afdelinger er i tidsrummet 1. april 1958-1. april 1959 udgået følgende arbej
der og holdt følgende foredrag:

V. Aalkjær: Den praktiserende læges taktik og terapi over for tilskadekomne. Artikel. Stud.
Med. Marts 1959.
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K Aalkjœr: Hypertrophia prostatae. Kvantitative og kvalitative ændringer i patientmaterialet
gennem de sidste decennier. Foredrag. Dansk Kirurgisk Selskab marts 1959.
V. Aalkjœr: Hypertrophia prostatae. Vurdering af behandlingsmetodernes effektivitet. Fore
drag. Dansk Kirurgisk Selskab marts 1959.
V. Aalkjœr: Kirurgisk shock. Forhold af interesse for praktiserende læger. Artikel Maanedsskr.
f. prakt. lægegern. & social medicin august 1958.
N. Blixenkrone-Møller: Incidence and Prognosis of Cancer of the Rectum. Artikel Danish
Medical Bulletin 268, 1958.
N. Blixenkrone-Møller & Carl Krebs: Bevarelse af ovariefunktionen ved kombineret behand
ling af tidlig cancer colli uteri hos unge. Artikel. Ugeskrift for Læger 31: 1012, 1958.
V. Oram: Praktisk Kirurgi, Artikel. Stud. Med. 1958, 16: 21.
V. Oram: Pseudartrosebehandling. Foredrag ved svenske studenter og lægers besøg maj 1958.
Poul Ottosen & Tyge Søndergaard: Resultater med arterietransplantation. Foredrag. Jydsk
Medicinsk Selskab maj 1958.
Poul Ottosen & Tyge Søndergaard: Resection of Oesophagus and Cardia. Foredrag. The
British Thoracic Society, København juni 1958.
Poul Ottosen: Resultater af behandlingen af cancer cardiae og cancer oesophagi. Foredrag.
Nordisk Thoraxkirurgisk Forening, Stockholm oktober 1958.
Poul Ottosen: Kongenitte oesophagusanomalier. Foredrag. Jydsk Medicinsk Selskab, Aarhus
december 1958.
Henning Skjoldborg: Akut nyreinsufficiens. Foredrag ved skånske lægers og studenters besøg
maj 1958.
Henning Skjoldborg: Indikationer for hormonbehandling. Foredrag. Københavnske pharmaceuter, februar 1959.
Torjus Skajaa: Spontan ruptur af colli uteri - komplikation til ab.prov. Foredrag. Foreningen
af Gynækologer og Obst, marts 1959.
Gunnar Retbøll: Letal hepatitis og blodtransfusion. Artikel. Ugeskrift for Læger 30: 985, 1958.
Bent Barfod & Johs. Christensen: Fractures of the Femoral Shaft in Children with Special
Reference to Subsequent Overgrowth. Artikel. Acta Chirurgica Scandinavica 116:245,
1958/59.
Bent Barfod & Johs. Christensen: Fractura corporis femoris hos børn med særligt henblik på
efterfølgende længdeforøgelse. Foredrag. Dansk Kirurgisk Selskab, februar 1959.
Børnesygdomme.
Professor, overlæge, dr. med. Bent Andersen.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 1. Eksaminatoriske klinikker for 8. semester.
(2). - 2. Forelæsninger for 3.-8. semester. (1). - 3. Afholdelse af obligatorisk overlægeklinik ved
afdelingslæge, lektor Ole Mortensen. (2). - 4. Praktikantundervisning på afdelingen.
Professoren har holdt to foredrag: 1) Diagnosen og behandlingen af den medfødte pylorusstenose (Jydsk medicinsk Selskab), 2) Diagnostiske og terapeutiske landvindinger inden for
pædiatrien (Lægekredsforeningen for Aarhus og Omegn).

Hud- og kønssygdomme.

Professor, overlæge, dr. med. Esbern Lomholt.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 1. Kliniske demonstrationer over patienter
med hud- og kønssygdomme. (2). - 2. Forelæsninger over hud- og kønssygdomme. (1).
Neurologi.
Professor, overlæge, dr. med. C. J. Munch-Petersen.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger over neurologi. (3). - 2.
Undervisning af praktikanter på afdelingen. - 3. Kurser i neuropathologi og kliniske neurologiske
undersøgelsesmetoder med bistand af kliniske assistenter dr. Mogens Dalby og dr. Juul-Jensen
samt universistetsadjunkt, dr. med. Mogens Milfeldt.
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Fra afdelingen er udgået følgende publikationer:
E. Bruntse: Ocular sarcoidosis. Report of five cases with fundus changes. Dan. Med. Bull.
1958, Vol. 5,7:217.
M. Dalby: To tilfælde af fjernsynsinducerede krampeanfald. U.f.L. 1958, 35: 1149.
5. Melsen: The value of photic stimulation in the diagnosis of epilepsy. J. Nerv, and Ment.
Desease. 1959, 128: 508.
C. J. Munch-Petersen: Sjældnere varianter indenfor epilepsiens formkreds. Nord. Med. 1959,
61: 282.
Ejner Pedersen & Poul Schleisner: Effect of »Ciba 13.155« in the treatment of spastic para
plegia. Acta Psych. & Neurol. Scand. 1959, 34: 342.
Foredrag:
S. Aagaard: Amyotrofisk lateralsclerose. Myasthenia gravis (patientdemonstration). Students’
International Clinical Conference, Århus, august 1958.
E. Høyrup: Nogle terapeutiske betragtninger over patienter med commotio cerebri og postcommotionelle cerebralsyndromer belyst ved et materiale på 350 patienter. Den Nordiske
Neurologkongress i Helsingfors, august 1958.
P. Juul-Jensen & Ejner Pedersen: Cystometriske undersøgelser ved behandling med en polysynapsehæmmer - Ciba 13.155. Dansk Neurologisk Selskabs møde i Århus, april 1959.
C. J. Munch-Petersen: Encephalitis and choked disks. Association of British neurologists.
London, april 1959.
C. J. Munck-Petersen: Encephalitis og stasepapil. Dansk Neurologisk Selskabs møde i Århus,
april 1959.
C. J. Munch-Petersen: On epidemic encephalitis in Jutland. Symposium on actual encephalitides. Antwerpen, maj 1959.
Ejner Pedersen & C. Rindom Schiødt: Dawson-encephalitis - specielt betydningen af inklusions
legemer. Dansk Neurologisk Selskabs møde i Århus, april 1959.
B. Ranheim: Some problems concerning the cerebrospinal fluid. Students’ International
Clinical Conference, Århus, aug. 1958.
C. Rindom Schiøtt: Latent viral infections in tissue culture. European Tissue Culture Club.
København, juni 1958.
C. Rindom Schiøtt: Om virus og virussygdomme i naso-pharynx. Jysk odontologisk selskab.
Århus, november 1958.
C. Rindom Shiøtt: Virus som årsag til forkølelsessygdomme. Møde for ørelæger i Jylland.
Århus, februar 1959.
C. Rindom Schiøtt: On the significance of inclusion bodies in subacute encephalitis. Sympo
sium on actual encephalitides. Antwerpen, maj 1959.
Deltagelse i kongresser:
S'. Melsen & Ejner Pedersen: Colloque sur les relations entre les données morphologiques
(cranio-cerebro-faciales) et électroencéphalographiques dans l’epilepsie. Marseille, okto
ber 1958.
C. J. Munch-Petersen: Deltaget i tilrettelæggesle af »VII Congres International De Neurologie
Roma - Septembre 1961«. Rom, juni 1959.
C. Rindom Shiøtt: VII’ International Congress for Microbiology. Stockholm, august 1958.

Radiologi

Professor, overlæge, dr. med. Carl Krebs.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger over medicinsk radiologi
(diagnostik og therapi), for 3. semesters studerende. (3). - 2. Repetitionskursus i medicinsk radio
logi (diagnostik) 1 time ugentlig for eksamensholdet med bistand af overlæge E. Mosekilde og
overlæge Erling Ratjen. - 3. Gennemgang af radiumstationens patientmateriale. (1). - 4. Gennem
gang af explorationsteknik ved gynækologiske undersøgelser sammen med lektor i radiotherapi,
ass. overlæge Poul Bjerre Hansen. (6). - 5. Gennemgang af specielle emner inden for radiotherapien ved lektor i radiotherapi, ass. overlæge Poul Bjerre Hansen. (2). - 6. Forelæsninger over medi
cinsk radiologi (diagnostik) ved lektor^ overlæge Eyvind Mosekilde. (2). - 7. Gennemgang af
røntgendiagnostiske undersøgelsesmetoder ved overlæge Erling Ratjen. (1). - 8. I tilknytning til
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forelæsningerne over therapi kort gennemgang af elementerne af radiofysikken ved afdelings
forstander, dr. phil. C. B. Madsen. - 9. Afholdelse af kolloquier for viderekomne over radio
fysik og radiotherapi ved afdelingsforstander, dr. phil. C. B. Madsen og ass. overlæge Poul Bjerre
Hansen. (3).

Publikationer:
P. Bastrup-Madsen & J. Bichel: Morfologisk undersøgelse af blod og knoglemarv. - Ugeskr.
for Læger 120, 1959.
J. Bichel: La culture des tissus comme méthode d’étude de l’activité anticancéreuse de produits.
- Compt. rend. 74: 149, 1958.
J. Bichel: Essais expérimentaux et cliniques sur divers types de diepoxydes. - Compt. rend.
74: 177, 1958.
Carl Krebs: Herbert H. Murphy: Royal Jubilee Hospital 1858-1958. - Ugeskr. f. Læger 51,
1958.
Carl Krebs & N. Blixenkrone-Møller: Ovarian Function after Combined Surgical and Radio
logic Treatment of Early Cervical Cancer. - Acta Radiol., vol. 49, fasc. 2, 1958.
C. Krebs & N. Blixenkrone-Møller: Preservation de la funciôn ovârica después del tratamiento quirûrgico y radiôlogico, combinados, del cancer cervical incipiente. - Folia
Clinica International, tomo 8, pag. 322, 1958.

Foredrag:
B. Langfeldt-Andersen: Cancer vulvae. (22. nordiske radiologkongres i Aabo, juni 1958).
P. Bjerre Hansen: Behandling af carcinomatose exsudater i peritoneum og pleura med colloidalt radioaktivt guld. (22. nordiske radiologkongres i Aabo, juni 1958).
P. Bjerre Hansen: Indledningsforedrag om indikation og metoder for palliativ strålebehand
ling hos patienter med fremskredne cancersygdomme. (22. nordiske radiologkongres i
Aabo, juni 1958).
J. Bichel: 1:2, 3:4-diepoxybutane in the treatment of Hodgkin’s disease and lymfosarcoma.
(7. internationale cancer kongres i London, juli 1958).
J. Bichel: Cultivation of leukemic cells in vitro. (Foredraget holdt af dr. K. Bjørn Jensen på
7. internationale hæmatologkongres i Rom, september 1958).
J. Bichel: Nye muligheder i medicinsk behandling af kræft. (Landsforeningens hovedbesty
relsesmøde 8. november 1958).
Fra Røntgendiagnostisk afdeling R. er udgået følgende arbejde og holdt følgende foredrag:
E. Mosekilde: Røntgenologiske forandringer ved lidelser i aorta abdominalis og underextremiteternes arterier. Foredrag. Jydsk medicinsk Selskab 3. maj 1958.
E. Mosekilde: Indledningsforedrag om tomografi. Nordisk forening for medicinsk Radiologi’s 22. kongres i Aabo 13. juni 1958.
J. Thoms: Cleidocranial dysostosis. Report of two cases with special characteristics. Acta
radiol. 50 (1958), 514.
Henning Højfeldt: Lungebilledet ved Mb. Boeck. Foredrag, FYHA, 5. november 1958.
A. Kehler: Kort oversigt over nogle typer af congenit nyremisdannelse, (Fusionsnyre ectopinyre). Foredrag, FYHA, 5. november 1958.
Th. Rasmussen: Nyere aspekter i den røntgenologiske colondiagnostik. Foredrag, FYHA,
5. november 1958.

Patologisk anatomi.

Professor, prosektor, dr. med. Willy Munck.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 1. Demonstrationer over frisk materiale. (2). 2. Forelæsninger og øvelser over patologisk histologi ved lektor, viceprosektor 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 1958 og forårssemestret 1959 ved videnskabe
lig assistent cand. med. Gunnar Retbøll. (1). - 5. Demonstrationer over frisk materiale for stude
rende i 3. og 4. semester ved undervisningsassistent, reservelæge cand. med. Kai Nielsen. (1). 6. Demonstration af visse topografisk-anatomiske forhold i henhold til aftale med professor
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L. Einarson for de medicinske studerende, som forbereder sig til 1. del. - 7. Undervisning af prak
tikanter og volontører på kommunehospitalets patologisk-anatomiske institut.

Fra patologisk-anatomisk institut er udgået følgende videnskabelige arbejder:
Tage Lund, Cai Holten, V. Posborg-Petersen: Letalt forløbende polyarteritis med rheumafoid
arthritis. Ugeskr. f. læger 1959. 121. s. 944-947.
E. Roelsen, Tage Lund, Tyge Søndergaard, Bent Møller og A. Myschetzky: Primary Alveolar
Carcinomatosis (Carcinoma) of the Lung (so-called Pulmonary Adenomatosis or AlveolarCell Tumour). Acta Medica Scandinavica 1959. 163. s. 367-384.
K. Lundbæk, K. Nielsen og O. J. Rafaelsen: Studies on the Effect of oral antidiabetic compounds
on Glucose Tolerance, on Islet Cell Structure, and on the Vitro Metabolism of isolated
Muscle. - Ann. New York Acad. Sei. 1959. 74. 419.
Torus Skajaa: Oesofagusruptur. Nordisk Medicin 1959. 61. s. 673.

Endvidere er holdt følgende foredrag:
Bent Møller og Kai Nielsen: Early States of Diabetic Renal Disease: Biopsy studies. III. Inter
nationale Diabetickongres. Düsseldorf, Juli 1958.
Bent Møller og Kai Nielsen: Tidlige stadier af diabetisk Nephropathi. Biopsiundersøgelser. 12. Nordiske kongres for patologi og microbiologi. Göteborg, juni 1959.
Kai Nielsen: Infantil arterieforkalkning. 12. Nordiske kongres for patologi og microbiologi.
Göteborg, juni 1959.
Edith Reske-Nielsen og Tage Lund: To tilfælde af akut hjerneanoxæmi med følgetilstand. 12. nordiske kongres for patologi og microbiologi. Göteborg, juni 1959.
Retsmedicin.
Professor, dr. med. Willy Munck.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 1. forelæsninger og demonstrationer over
retsmedicin. (2). - 2. Forelæsninger over retsmedicinske undersøgelsesmetoder ved lektor, viceprosektor Tage Lund. (1) (i efterårssemestret 1958) og prosektor dr. med. HenningWolthers (i for
årssemestret 1959). - 3. Forelæsninger over socialmedicin og medicinallovgivning ved lektor,
amtslæge, dr. med. Palle Wiingaard .(1).

Neurokirurgi.

Professor, overlæge, dr. med. Richard Malmros.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger over neurokirurgi. - 2. Kli
nisk kursus i neurokirurgi.
Professor Malmros fungerede som officiel opponent ved Regnar Nordlies disputats: det kro
niske subdurale hæmatom, den 13. december 1958 i Oslo og har deltaget i the Society of British
Neurological Surgeons’ møde i London, juli 1959.

Fra afdelingen har følgende læger holdt foredrag :
Å. Harmsen: Et tilfælde af aconitinforgiftning (dansk neurologisk selskab, april 1959).
R. Malmros: Traumatiske hjernebeskadigelser (lægekredsforeningen for Viborg amt og læge
kredsforeningen for Ribe amt, februar 1959).
R. Malmros: Behandling af meningoceler (FYHA, februar 1959).
R. Malmros: 1. Den kirurgiske behandling af Parkinsonismus. 2. Den kirurgiske behandling
af lumbal discusprolaps. 3. Den kirurgiske behandling af cervical discusprolaps. (3 fore
drag for danske fysioterapeuters suppleringskursus, august 1959).
P. Rasmussen: Behandling af trigeminusneuralgi (FYHA, februar 1959).
P. Rasmussen: Trigeminusneuralgi (dansk neurologisk selskab, april 1959).
Fra afdelingen er udgået følgende publikationer:
J. B. Dalgård: Peptic ulceration complicating cerebral operations. (Acta Neurochirurgica,
vol. VII, fase. 1, 1959).
E. Jensen: Ulnar perineuritis (Acta Psychiatrica et Neurologica Scandinavica, vol. 34, fase. 2,
juni 1959).
R. Malmros: Den lumbale discusprolaps (Ugeskrift for læger, nr. 25, juni 1959).
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J. H. Rasmussen: Misdannelser i centralnervesystemet hos børn (Ugeskrift for læger, nr. 25,
juni 1959).
Torjus Skajaa: Myositis ossificans (Acta Chirurgica Scandinavica, 116: 68-72, juni 1958).
Torjus Skajaa: Oesophagusruptur (Nordisk Medicin 1959: 763).
Ib Steiness: Biothesiometry in the diagnosis of lumbar disk protrusion (Neurology, vol. 8,
no. 10, oktober 1958).

Øre-, næse- og halssygdomme.

Professor, dr. med. H. C. Andersen.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger over otolaryngologi for
2. dels studerende i 5. semester. (1). - 2. Kliniske demonstrationer og eksaminatorier for 2. dels
studerende i 5. semester. (2). - 3. Lektor, dr. Otto Jepsen afholder propædeutisk kursus i under
søgelsesteknik for studerende i 4. semester. (1). - 4. Dr. Ole Bentzen, overlæge ved statens høre
central, afholder forelæsning og demonstrationer om audiologi. - 5. Lektor, dr. H. Abrahams af
holder forelæsning om talelidelser.
Fortsættelseskursus i audiologi for otologer er afholdt i maj 1959 ved samarbejde mellem
hørecentralen og øreafdelingen.
Videnskabelige arbejder udgået fra afdelingen:
H. C. Andersen: Følgende afsnit i Nordisk lærebog i oto-rhinolaryngologi, Munksgård, Kø
benhavn 1958: Symptomatologi samt Svælget og dets sygdomme.
H. C. Andersen: Stapediolysis. Visiting association of british nose and throat surgeons,
maj 1959.
Otto Jespersen og Frederik Kristiansen: Anæsthesi med Leostesin (Lidocain) og Pethidin ved
bronchoscopi. Foredrag i Dansk otolaryngologisk selskab, februar 1959.
Otto Jepsen: The acoustic stapedius reflex in oto-neurology. Visiting association of british
nose and throat surgeons, maj 1959.
Frederik Kristiansen: Bronchial tumorer med negativt røntgenfund. Månedsskrift prakt. læge
gern., januar 1959.
Frederik Kristiansen: Aortaanomalier med vaskulær ringdannelse, U.f.L. 120: 940, 1958.
Henning Sørensen: Giant-cell epulis. J. Laryng. 72: 546, 1958.
Henning Sørensen: Maligne tumorer i mellemøre og processus mastoideus. U.f.L., 121: 785,
1959.
Henning Sørensen: Poststimulatoriske ændringer i den elektriske aktivitet i cochlea hos mar
svin. Dansk otolaryngologisk selskab, marts 1959.
Henning Sørensen: Symptomer fra ører, næse og hals ved nogle medicinske lidelser. Måneds
skrift prakt, lægegern., 37: 217, 1959.
Henning Sørensen: Auditory adaptation and fatigue. Visiting association of british nose and
throat surgeons, maj 1959.

Professor H. C. Andersen har været medlem af det sagkyndige udvalg til bedømmelse af an
søgere til professoratet i oto-rhino-laryngologi i Turku.
Professor H. C. Andersen har været dansk redaktør af Nordisk lærebog i oto-rhino-laryngo
logi.

Videnskabelige arbejder udgået fra Statens hørecentral :
Ole Bentzen: Centralnervesystemets akustiske ledningsbaner. Tale og stemme, nr. 1, 1958.
Ole Bentzen: Forelæsningsrække i audiologi. Institut za Eksperimantalnu Fonetiku, Beograd,
december 1958.
Ole Bentzen og Poul Henning Stadil: Biopsi of the skin in patients with hearing defects.
Visiting association of nose and throat surgeons, maj 1959.
C. C. Hansen: Hight-tone loss in cerebral circulatory insufficience. Visiting association of
british nose and throat surgeons, maj 1959.

Overlæge Ole Bentzen har af World Health Organisation i december 1958 været udsendt til
Jugoslavien som rådgiver i audiologi.
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Psykiatri.
Professor, overlæge, dr. med. E. Strömgren.
I begge semestre har været afholdt følgende kursus: E. Strömgren i klinisk psykiatri, assiste
rende overlæge, lektor H. Stokholm i neuroselære, overlæge, lektor H. Voldby i medicinsk psyko
logi og overlæge, dr. med. M. Lomholt i børnepsykiatri. I forbindelse med praktikantundervis
ningen har H. Stokholm afholdt klinikker.
I Dansk Psykiatrisk Selskab’s postgraduate uddannelse for psykiatere har følgende af hospi
talets læger deltaget i undervisningen : E. Strömgren, H. Voldby, H. Stokholm, overlæge M. Schou,
assisterende overlæger B. Høeg Brask og E. Vestesen.
Overlæge K. A. Lorentzen har været lærer i neuroanatomi og neuropatologi ved anæstesilæger
nes fortsættelseskursus, april 1959.
I 2. nordiske kriminologseminar, juni 1959, i Sigtuna, Sverige, deltog overlæge K. Arentsen.
I First International Meeting of Neuro-Psycho-Pharmacology i Rom, september 1958, deltog
O. Rafaelsen, M. Schou og E. Strömgren.
I Fourth International Congress of Psychotherapy i Barcelona, september 1958, deltog H.
Stokholm.
I The 21 st International Psycho-Analytical Congress i København, juli 1959, deltog H. Stok
holm og E. Vestesen.
I 7. nordiske kongres for klinisk kemi og klinisk fysiologi i juni 1959 i Helsingør deltog M.
Schou og O. Rafaelsen.
E. Strömgren har deltaget i en af WHO arrangeret konference om psykiatrisk epidemiologi
(London, sept. 1958), i en af American Psychopathological Association og National Institute of
Health arrangeret »Work conference« om samme emne (New York, febr. 1959), i American
Eugenics Society’s årsmøde (New York, febr. 1959), i 2. Caribbean Conference on Mental Health
(St. Thomas, april 1959).

Følgende foredrag er holdt af hospitalets læger og psykologer:
B. Høeg Brask: Grænsepsykotiske tilstande hos børn. - Dansk Psykologforenings Århus
kreds, februar 1959.
B. Høeg Brask: Pseudoneurotiske tilstande hos børn. - Dansk Selskab for Børnepsykiatri og
klinisk Børnepsykologi, november 1958.
L. Haslund & Karen Møller: Orientering om de børnepsykologiske undersøgelser på Samsø. Dansk Selskab for Børnepsykiatri og klinisk Børnepsykologi, maj 1959.
M. Lomholt: Nyere fremskridt inden for børnepsykiatrien. Århus Lægekredsforening, decem
ber 1958.
M. Lomholt: Svagt begavede. Nogle bemærkninger om diagnose, ætiologi og behandling. Danmarks Hjælpeskoleforening, januar 1959.
M. Lomholt: Er en skarpere adskillelse ønskelig mellem kriminalforsorgen, børneforsorgen
og sindssygeforsorgen? - Diskussionsforedrag ved børnesagsmødet på Nyborg Strand,
juni 1959.
A. Mogensen: Om oplevet samhørighed og angivet vurdering af et prøvebatteri’s enkelte dele. Fjerde nordiske psykologmøde, Bergen 1959.
A. Mogensen & G. V. Bredmose: Wechsler-Bellevue-systernet og Binetprøven; resultaterne fra
ØA Andersvænge. - Sommermøde for læger, tilknyttet åndssvagevæsenet, august 1958.
A. Mogensen & N. Juel-Nielsen: Eenæggede tvillinger opvokset adskilt. Intelligenstestresulta
terne med Wechsler og Raven. - Dansk Psykiatrisk Selskab, juni 1959.
K. Nymgaard: Nogle undersøgelser over Shagass’ sedation threshold. - Dansk Psykiatrisk
Selskab, juni 1959.
O. Rafaelsen: Chlorpromazin og andre phenothiazinderivaters virkning på kulhydratstofskiftet
i isoleret rottediaphragma og medulla spinalis. - 12. nordiske psykiaterkongres, august
1958.
O. Rafaelsen: Action of chlorpromazine and perphenazine on the carbohydrate metabolism
of isolated rat diaphragm - and on rat spinal cord. - International Meeting of NeuroPsycho-Pharmacology i Rom, september 1958.
O. Rafaelsen & M. Schou: Om B12-mangel hos psykiatriske patienter. - 7. nordiske kongres
for klinisk kemi og klinisk fysiologi, juni 1959.

75
M. Schou: Den medikamentelle behandlings teoretiske grundlag. - 12. nordiske psykiater
kongres, august 1958.
M. Schou: Lithiumionens toksicitets- og eliminationsforhold. - 12. nordiske psykiaterkongres,
august 1958.
M. Schou: Therapeutic and toxic properties of lithium. - International Meeting of NeuroPsycho-Pharmacology i Rom, september 1958.
E. Strömgren: Defining the unit of study (»case«) in field investigations in the mental disorders.
- American Psychopathological Association, New York, februar 1959.
E. Strömgren: Recent studies of prognosis and outcome in the mental disorders. - American
Psychopathological Association, New York, februar 1959.
E. Strömgren: Third series of international seminars on mental health: On hereditary, con
stitutional and environmental determinants in psychiatry: 1. A Danish community study
in preventive mental health. 2. Endogenous and psychogenic psychoses - problems of
genetics i psychiatry. 3. Integration of genetic, biochemical, psychological and social
factors in schizophrenia. - The Postgraduate Center for Psychotherapy, New York,
april/maj 1959. Foredragene blev gentaget forskellige steder i USA.
A. Sørensen: Foreløbig meddelelse vedrørende et klinisk forskningsprojekt. - Dansk Psykia
trisk Selskab, juni 1959.
B. Florian Sørensen: Behandling af delirium tremens. - Indlæg i rundbordskonference ved
12. nordiske psykiaterkongres, juni 1959.
B. Florian Sørensen: Nogle foreløbige resultater af arbejdet i Samsø-klinikken. - Dansk Psy
kiatrisk Selskab, juni 1959.
E. Vestesen: Psykologiske mekanismer ved endogene depressioner. - Dansk Psykiatrisk Sel
skab, juni 1959.
A. Østergaard: Børnepsykiatri i børneværnets tjeneste. - Dansk Børneforsorgsforening, maj
1959.
A. Østergaard: Talelidelser i forbindelse med psykiske lidelser. - Nordisk særforsorgskongres,
juli 1959.

Publikationer:
N. Bratt-Østergaard: Gibt es charakteristische Rorschachsche Formelkonstellationen bei den
sogenannten psychosomatischen Kindern? - Rorschachiana 5, 1-22 (1958).
A. Mogensen: Om Wechsler-Bellevueprøven. - Udgivet i stencileret form, Risskov 1958.
O. Rafaelsen: Action of insulin on isolated rat spinal cord. - Lancet, 1958 II, 941-943.
O. Rafaelsen: Chlorpromazin og andre phenothiazinderivaters virkning på kulhydratstof
skiftet i isoleret rottediaphragma og medulla spinalis. - Nord, psykiat. Medlemsbl. 12,
289-292 (1958).
M. Schou: Lithium i psykiatrien. - Nord. Med. 61, 612 (1959).
M. Schou: Lithium studies. 1. Toxicity. 2. Renal elimination. 3. Distribution between serum
and tissues. - Acta pharmacol. (Kbh.) 15, 70-84, 85-98, 115-124 (1958).
M. Schou: Lithiumionens toksicitets- og eliminationsforhold. - Nord, psykiat. Medlemsbl.
12, 269-277 (1958).
M. Schou: Den medikamentelle behandlings teoretiske grundlag. - Nord, psykiat. Medlemsbl.
12, 239-244 (1958).
E. Strömgren: Begivenheder inden for psykiatrisk videnskab. - Nord, psykiat. Medlemsbl. 12,
347-357 (1958).
E. Strömgren: Pathogenese der verschiedenen Formen von psychogenen Psychosen. I »Mehr
dimensionale Diagnostik und Therapi«, Festschrift zum 70. Geburtstag von Ernst Kretsch
mer, 1958, pp. 67-70.
E. Strömgren: Die Differentialdiagnose zwischen Prozess-Schizophrenie und schizophreniformen Psychosen in klinischer und erbbiologischer Beleuchtung. I. Genetische Aspekte. Report of the Und International Congress for Psychiatry, vol. I, 323-328 (1959).
E. Strömgren: Genetics and mental health. - 1 »Growing up in a changing world«, London
1958, pp. 15-32.
J. Weiner & E. Strömgren: Clinical and genetic studies on benign schizophreniform psychoses
based on a follow-up. - Acta psychiat. scand. 33, 377-399 (1958).
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Øjensygdomme.

Professor, dr. med. Viggo A. Jensen.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 1. Klinisk kursus i oftalmologi. - 2. Fore
læsninger i oftalmologi. - 3. Undervisning i undersøgelsesteknik ved dr. Vagn Ohrt og dr. E. Frank
Eisum.
Fra afdelingen er udgået følgende arbejder:
E. Frank Eisum: Experimental Corrosions of the Cornea. Acta Ophthalmologica 1958, 36, 483.
E. Bruntse: Ocular Sarcoidosis. Danish Medical Bulletin 1958, 5, 217.
Vagn Ohrt: Rubeosis Iridis Diabetica. Acta Ophthalmologica, 1958, 36, 556.
S. E. Lorentzen: Øjenkontusion forårsaget af fejlmonteret hurtiggående slibemaskine. Uge
skrift for Læger, 120, 1742.
Følgende foredrag er holdt ved oftalmologisk selskabs møde, Århus 24. maj 1959.
E. Frank Eisum: Afmagnetisering af operationsinstrumenter. Campimeterbelysning.
E. Bruntse: Harringtons metode til synsfeltundersøgelser.
Vagn Ohrt: Infrarød pupillografi.
Erik Rud: Megalocornea familiaris.

Gynækologi og obstetrik.
Professor, dr. med. Mogens Ingerslev.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 2 ugentlige forelæsninger over udvalgte emner
indenfor gynækologi og obstetrik.
I samarbejde med afdelingens øvrige læger daglig klinisk undervisning af studenter på obli
gatoriske kursus.
Fg. lektor, cand. med. Stougård og fg. lektor, dr. med. Weber har afholdt de under lektoratet
hørende 2 ugentlige forelæsninger samt to ugentlige examinatorier og praktiske øvelser i operativ
obstetrik, idet timerne i sidstnævnte fag har været dublerede under hensyn til studentertallet.
Publikationer:
A. Bach og M. Ingerslev: Bowel function during the lying-in period Acta Obst, et Gyn. Scand.
38, 88, 1959.
A. Bach, M. Ingerslev og G. Thomsen Pedersen: Nosocomielle penicillinresistente infektioner
i en obstetricisk afdeling. Nord. Med. 60, 1111, 1958.
P. J. Christensen og O. R. Stenstrup: Uric acid excretion with increasing plasma glucose con
centration (pregnant and non pregnant cases). The. Scand. Journ. Clin. Lab. Invest. 10,
182, 1958.
M. Ingerslev og F. Kissmeyer-Nielsen: Rhesusprofylakse og icterus neonatorum i første leve
døgn. Ugeskr. f. Læger 121, 581, 1959.
A. Stenderup, A. Bach, G. Thomsen Pedersen og K. Rosendal: A staphyloccoccal epidemic in a
maternity hospital. Acta Path. Microbiol. Scand. 45, 95, 1959.
O. R. Stenstrup: Konstriktionsring-dystoci. Nord. Med. 59, 773, 1958.

Foredrag:
A. Bach: C-reaktivt protein. Foren, f. Gyn. og Obst. 20. september 1958.
M. Ingerslev: Orientering om fødselsanstaltens opgaver og arbejde. Foren, f. Gyn. og Obst.
20. september 1958.
M. Ingerslev: Intersex. Det lærde selskab 17. oktober 1958.
M. Ingerslev: Ligatur af aa. hypogastricæ som behandling af blødning fra bunden af parametrierne straks efter fødslen. Foren, f. Gyn. og Obst. 20. marts 1959.
M. Ingerslev: Cullens tegn. Foren, f. Gyn. og Obst. 20. marts 1959.
P. Linnet-Jepsen: Serumtyper hos nyfødte. Foren, f. Gyn. og Obst. 20. september 1958.
O. Mortensen og P. Stougård: Harlekin fænomenet. Foren, f. Gyn. og Obst. 20. september
1958.
J. Schultz: Struma congenita. Foren, f. Gyn. og Obst. 20. september 1958.
T. Skajå: Spontan ruptur af collum uteri ved abortus provocatus. Foren, f. Gyn. og Obst.
20. marts 1959.
O. R. Stenstrup: Torsio uteri in graviditate. Foren, f. Gyn. og Obst. 20. september 1958.
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G. Thomsen Pedersen: Gærsvampe hos fødende. Foren, f. Gyn. og Obst. 20. september 1958.
J. Weber og A. Bach: Pyocyaneusinfektion hos nyfødte. Nord. Foren, f. Gyn. og Obst.,
Stockholm, august 1958.
Professor Ingerslev, dr. med. J. Weber og cand. med. A. Bach samt G. Thomsen Pedersen deltog
i Nordisk forening for gynækologi og obstetriks kongres i Stockholm i august 1958.
Professor Ingerslev er blevet udnævnt til generalsekretær i Nordisk forening for gynækologi
og obstetrik, til medlem af det i henhold til lov nr. 72 af 14. marts 1934 oprettede specialistnævn
vedrørende bedømmelse af ansøgninger om anerkendelse som speciallæge i gynækologi og
obstetrik, til suppleant i det i henhold til lov om udøvelse af lægegerning nedsatte udvalg (så
kaldte paragraf 14-udvalg) og har desuden deltaget i en del andet kommissionsarbejde og udvalgs
arbejde.
Fødselsanstalten arrangerede det 338. møde i foreningen for gynækologi og obstetrik den
20. september 1958. Institutionen har desuden i årets løb haft besøg af en række gæster fra indog udland. Institutionens læger har fremdeles i betydeligt omfang medvirket ved undervisning,
fortsættelseskurser, speciallægekurser og anden supplerende uddannelse såvel vedrørende enkelt
personer som grupper af personer i medicinalvæsenets tjeneste.

Ortopædi.

Professor, overlæge, dr. med. E. Thomasen.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: Forelæsning i ortopædi med kliniske demon
strationer 2 timer ugentlig. Studenterne har i tilslutning til forelæsningerne fået udleveret kompendieagtig oversigt over stoffet.
Forelæsning for sundhedsplejersker: Assisterende overlæge/. Saugman-Jensen.
Undervisning af praktikanter: Højst 3 om måneden.
Foredrag på Beskæftigelsesterapikongressen i København den 12. august 1958: Professor,
dr. med. E. Thomasen: Den ortopædiske behandling af polioparalyse i overextremiteterne.
Foredrag i Medical Summer School, Århus Universitet, den 16. august 1958: Professor, dr.
med. E. Thomasen: The functional anatomy of the foot.
Foredrag i Nordisk Ortopædisk Forening, den 5. september 1958: Reservelæge, dr. med.
H. Bohr: Diagnosen af menisclæsion specielt med henblik på arthrografi. - Dr. Johs. Christensen:
Patellectomi.
Fortsættelseskursus for læger i Horsens, den 21. marts 1959: Professor, dr. med. E. Thomasen:
Funktionsforstyrrelser på overextremiteterne.
Foredrag i Dansk Ortopædisk Selskab, København, den 23. maj 1959: Overlæge, dr. med.
Birger Eriksen: Spondylodesis lumbo-sacralis med knoglebankmateriale.

Tuberkulose.

Overlæge, dr. med. Knud Buhl.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: Undervisning af de studerende i lungetuber
kulose, herunder tuberkulosestationsarbejde.
Videnskabelige arbejder:
Knud Buhl og Jørgen V. Christiansen: Pellagroide hudforandringer under isoniazidbehandling. Ugeskrift for Læger, 120, 837, 1958.
Knud Buhl og Aksel Stenderup: The Occurrence of Fungi in the Bronchial Secretion. Acta
Tuberculosea Scandinavica. Supplement 47, 1959.

Anæsthesiologi.
Lektor, overlæge Henning Poulsen.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger over anæsthesiologi. - 2.
Kursus i anæsthesiologi. - 3. Undervisning af praktikanter. 4. Undervisning af volontører på
afdelingen.
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Fra afdelingen er udgået følgende arbejder og holdt følgende foredrag:
W. Dam, H. H. Edmund, B. Ibsen, H. Pahle, H. Poulsen og O. Rømer: Respirationskomplika
tioners betydning ved transporten af patienter i Danmark. U. f. Lg. 1958, 120, 875.
PK. Dam, H. H. Edmund, B. Ibsen, H. Pahle, H. Poulsen og O. Rømer: Anæsthesiologiske
synspunkter på patienttransport i ambulancer og sygevogne. Nord. Med. 1959, 61, 24.
M. Lange: Infektionsproblemer i forbindelse med centraliserede behandlingsafsnit. Dansk
Anæsthesiologisk Selskab 18. maj 1958.
Henning Poulsen: Speciallægeuddannelse af anæsthesiologer. Dansk Anæsthesiologisk Sel
skab 17. maj 1958.
Henning Poulsen: Observationsafdelingen ved Århus kommunehospital. Dansk Anæsthe
siologisk Selskab 18. maj 1958.
Henning Poulsen: Anæsthesi med steroidet Hydroxydion (Viadril R). U. f. Lg. 1958,120, 1160.
Henning Poulsen: Anæsthesiologiske afdelinger og centraliserede behandlingsafsnit. Sygehusinspektørforeningens fortsættelseskursus 23. september 1958.
Henning Poulsen: Om drukning. Svenska Läkaresellskabet, Stockholm 25. oktober 1958.
Henning Poulsen og Willy Hougs: The Effect of some Curarizing Drugs in Unanaesthetized
Man II. Acta anaesth. Scandinav. 1958, 2, 107.
Henning Poulsen, M. Lange, J. Skall-Jensen og I. Staffeldt: Undersøgelser over effektiviteten
af nødhjælpsrespiration. Svensk anestesiologisk Förening, Stockholm 7. februar 1959.
Henning Poulsen: Principielle synspunkter vedrørende indretning og udrustning af ambulan
cer. Svensk anestesiologisk Förening. Stockholm 7. februar 1959.
Ole Rømer: Erfaringer ved stammebehandling. Statens Institut for Talelidende 27. april 1958.
Ole Rømer: Observationsafsnit for neurokirurgiske patienter. Dansk Anæsthesiologisk Sel
skab 18. maj 1958.
Ingrid Staffeldt: The Development of Anesthesiology in Denmark. Western Reserve Univer
sity, Cleveland, Ohio, U.S.A. 15. maj 1958.
Ingrid Staffeldt: Pre- and postoperative treatment and the intensive-therapy-unit. State
University of Iowa, Iowa City, U.S.A. 3. juni 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 udvalg. Medlem af Dansk Anæsthesiologisk Selskab’s udvalg vedrørende transportproble
mer. Medlem af bestyrelsen for Dansk Anæsthesiologisk Selskab’s fond. Formand for Dan
ske Anæsthesiologers Uddannelsesudvalg. Formand for Danske Anæsthesiologers Organisation.
Medlem af D.a.d.L.’s repræsentantskab (S. O. S.).

EKSAMINER
Beskikkelser.

Undervisningsministeriet har under 4. november 1958 beskikket dr. med. Jørgen
Scher win og overlæge, dr. med. Kaj Larsen som censorsuppleanter i intern medi
cin, samt afdelingsleder, mag. scient. Niels Berg som censorsuppleant i kemi ved
den lægevidenskabelige embedseksamen for den resterende del af perioden 1. april
1956 til 31. marts 1962.
Undervisningsministeriet har under 21. november 1958 godkendt at cand. med.
J. C. L. Holtet og cand. med. Mikael F. Lüsberg beskikkes som eksaminatorer i
henholdsvis anatomi og histologi, samt at cand. med. C. Jailing beskikkes til at
afholde skriftlig prøve i fysiologi.

79
Dispensationer.
Undervisningsministeriet har meddelt forlængelse af forberedelseseksamens gyldig
hed under den ældre studieordning til vinteren 1958/59 fra 2 og til sommeren 1959
for 15 studenter.
Undervisningsministeriet har meddelt en studerende tilladelse til at bevare
gyldigheden af bestået prøve i hygiejne i eet år.
Konsistorium har meddelt 4 studerende tilladelse til at indstille sig til 1. del
for 4. gang.
Fakultetet har meddelt 15 studerende tilladelse til at indstille sig til 1. del,
uanset at der ikke var forløbet eet år siden sidste indstilling.
Fakultetet har meddelt 4 studerende, som har påbegyndt studiet under ældre
studieordning, lempelser ved overgang til ny studieordning.

Lægevidenskabelig embedseksamen 1. del.

Vinteren 1958-59: Der gik 75 op til eksamen - 36 bestod.
Sommeren 1959:
-- 64 --28

Ialt gik 139 op til eksamen - 64 bestod.

Lægevidenskabelig embedseksamen 2. del A.
Vinteren 1958-59: Der gik 1 op til eksamen.

Ialt gik 1 op til eksamen.

Lægevidenskabelig embedseksamen 2. del.

Vinteren 1958-59: Der gik 48 op til eksamen - 48 bestod.
Sommeren 1959:
- - 34 -- 34
Ialt gik 82 op til eksamen - 82 bestod.

Vinteren 1958-59:
Agerskov, Poul (1951). 223x/2. Laudabilis.
Andersen, Edith Steen (1950). 222V2. Laudabilis.
Andersen, Frede Lindhardt Smed (1950). 2241/6* Laudabilis.
Becker, Georg Jørgen (1950). I48V3. Haud illaudabilis I. gr.
Dybkjær, Esben (1951). 2501/6- Laudabilis.
Faldborg, Jørgen Lykke (1951). 219x/3. Laudabilis.
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Glintvad, Vagn (1951). 25572- Laudabilis.
Grynderup, Vagn (1951). 25373- Laudabilis.
Hansen, Georg (1951). 2325/6. Laudabilis.
Hansen, Jørgen Trier (1948). 132V3. Haud illaudabilis I. gr.
Hulgaard, Johannes Peter Herluf (1950). 2385/6. Laudabilis.
Høstrup, Elin f. Selmer (1950). 17576- Haud illaudabilis I. gr.
Ingstrup, Helge Michaelsen (1951). 1517e- Haud illaudabilis I. gr.
Jensen, Carl Johan Rolf (1947). 1642/3. Haud illaudabilis I. gr.
Jensen, Olaf Myhre (1951), 2455/6. Laudabilis.
Jensen, Willy Gunnar (1949), 2055/6. Laudabilis.
Jørgensen, Erik Ude (1950). 2222/3. Laudabilis.
Kjeldgaard, Gunnar (1950). 1932/3. Laudabilis.
Knudsen, Niels Kristian (1949). 1242/3. Haud illaudabilitis I. gr.
Kolind-Sørensen, Vagn (1950). 23873- Laudabilis.
Kristoffersen, Bent (1949). 1742/3. Haud illaudabilis I. gr.
Larsen, Jens Jørgen Vive (1952) 195. Laudabilis.
Laursen, Niels Peter Réthoré (1949). 21773- Laudabilis.
Madsen, Edi George (1949). 2005/6. Laudabilis.
Mortensen, Anders (1951). 21373- Laudabilis.
Møller, Jan Philip Lange (1943). 1885/6. Haud illaudabilis I. gr.
Nielsen, Andreas (1950). 1975/6. Laudabilis.
Nielsen, Bent Lade (1950). 22773- Laudabilis.
Nielsen, Birgith f. Christensen (1951). 1955/6. Laudabilis.
Nielsen, Poul Otto Spelling (1948). 1655/6. Haud illaudabilis I. gr.
Nørregaard, Hans Magnus (1948). 192. Laudabilis.
Ohlsen, Ib Volkert (1951) 1812/3. Haud illaudabilis I. gr.
Pedersen, Niels Bang (1951). 2265/6. Laudabilis.
Petersen, lb Gregers (1951). 1672/3. Haud illaudabilis I. gr.
Poulsen, Jens Christian (1951). 21276- Laudabilis.
Rask, Margrethe Poulsen (1949). 244. Laudabilis.
Rossel, lb (1950). 21972. Laudabilis.
Starup, Jørgen (1951). 2617e- Laudabilis et gvidem egregie.
Stavis, Curt (1950). 19972- Laudabilis.
Steffensen, Thorkild Elbrønd (1949). 20073- Laudabilis.
Thomsen, Ole Niels Jens (1949). 14573- Haud illaudabilis I. gr.
Thorling, Eivind Bendix (1951). 249. Laudabilis.
Thorling, Karen Helene f. Østergaard (1951). 23272- Laudabilis.
Tøjner, Peter Henning (1950). 25472- Laudabilis.
Tønnesen, Peter Andreas Henjum (1948). 1985/6. Laudabilis.
Wiggers, Sven Erik Saabye (1951). 266. Laudabilis et qvidem egregie.
Øllgaard, Henrik (1948). 22373- Laudabilis.
Øster, Inge Gertrude (1949). 17P/6- Haud illaudabilis I. gr.
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Sommeren 1959:

Peter Hübschmann Agerbæk (1945). 1805/6. Haud illaudabilis I. gr.
Vagner Andersen (1951). I8P/2. Haud illaudabilis I. gr.
Anders Peter Eegholm Balslev (1950). 21973- Laudabilis.
Ib Balslev (1951). 2272/3. Laudabilis.
Arne Bøgh (1950). 19973- Laudabilis.
Hans Raun Diederichsen (1951). 21776- Laudabilis.
Leif Dybkjær (1949). 207. Laudabilis.
Poul Eldrup-Jørgensen (1950). 1752/3. Laudabilis.
Kai Victor Evers (1951). 238x/3. Laudabilis.
Jørgen Frigaard (1949). 1902/3. Laudabilis.
Kristen Christiansen Hansen (1951). 15372- Haud illaudabilis I. gr.
Birgitte Holten (1950). 214x/6. Laudabilis.
Knud Jensen (1951). 209V3. Laudabilis.
Leo Jensen (1951). 210x/6. Laudabilis.
Karl Åge Jepsen (1950). 1932/3. Laudabilis.
Mogens Koed (1950). 202x/3. Laudabilis.
Torbjørn Larssen (1951). 17476- Haud illaudabilis I. gr.
Niels Christian Jensen Linde (1951). 189. Laudabilis.
Poul Henry Madsen (1951). 227. Laudabilis.
Børge Julius Melgård (1951). 2267c- Laudabilis.
Leif Nielsen (1952). 230x/3. Laudabilis.
Bent Asbjørn Anker Nissen (1950). 19272- Laudabilis.
Sigurd Olesen (1951). 20572- Laudabilis.
Niels Glud Ovesen (1949). 16572- Haud illaudabilis I. gr.
Per Lunding Pedersen (1950). 2052/3. Laudabilis.
Johannes Præstholm (1950). 2157c- Laudabilis.
Hans Olaf Ravn (1951). 19973- Laudabilis.
Ole Schousbo (1948). 1725/6- Haud illaudabilis I. gr.
Erik Milton Sørensen (1949). 1615/6. Haud illaudabilis I. gr.
Elisabeth Abkjær Thorkilgaard, f. Nielsen (1948). 21373- Laudabilis.
Arthur Timper (1952). 22473- Laudabilis.
Ib Transbøl (1951). 241. Laudabilis.
Jakob Ibsen Visfeldt (1951). 21273. Laudabilis.
Erik Thybo Weibel (1950). 2067s. Laudabilis.

Det økonomiske og juridiske fakultets virksomhed
i det akademiske år 1958—59

DEKANVALG

På sit møde den 18. april 1958 valgte det økonomiske og juridiske fakultet pro
fessor, dr. jur. Max Sørensen til dekan for det akademiske år 1958-59.

SAGER VEDRØRENDE EMBEDSBESÆTTELSER
Det til bedømmelse af de faglige kvalifikationer hos ansøgeren til det ledige pro
fessorat i retsvidenskab (se årsberetning 1957-58, s. 95) nedsatte udvalg afgav
under 29. september 1958 følgende indstilling til fakultetet:
Til det ledige professorat i retsvidenskab er der indkommet én ansøgning fra dr. Stig
Jørgensen.
Dr. Stig Jørgensen er født den 11. september 1927. Han har tidligere skrevet nogle
mindre afhandlinger i forskellige tidsskrifter. Disse viser interesse for forskellige retsom
råder, men kommer dog ikke væsentligt i betragtning ved bedømmelsen af hans kvalifika
tioner til et professorat.
Dr. Stig Jørgensens hovedarbejde er disputatsen fra 1957. Denne afhandling tilsigter
at give en fremstilling af de gældende regler om erstatning af personskade og for tab
af forsørger, og at undersøge hvorvidt almindelige erstatningsretlige grundsætninger fin
der anvendelse ved erstatningens fastsættelse. Forfatteren har hermed valgt et emne, som
ikke hidtil har været genstand for en samlet bearbejdning i dansk retsvidenskab, og da
der uomtvisteligt er tale om spørgsmål af stor praktisk og teoretisk betydning, er det i sig
selv fortjenstfuldt, at forfatteren har taget det pågældende tildels uopdyrkede emne op
til behandling.
I indledningsafsnittet gør forfatteren nærmere rede for afgrænsningen af stoffet, og
denne synes i det hele at være foretaget på hensigtsmæssig måde. Spørgsmålene vedrørende
ikke økonomisk skade holdes uden for fremstillingen, selv om forfatteren er klar over, at
grænsen mellem økonomisk og ikke økonomisk skade er ret flydende. Forfatteren ofrer
nogle bemærkninger på metodespørgsmålet, og man kan sige, at forfatteren her henholder
sig til den i nutidig dansk retsvidenskab herskende metode, hvorefter der med en hoved
støtte i en gennemgang af retspraksis forsøges en teoretisk afklaring af såkaldt »ikke-metafysisk« karakter.
Forfatteren giver dernæst en kortfattet historisk fremstilling, der dog ikke kan siges at
have selvstændig retshistorisk betydning, hvilket næppe heller har været tilsigtet. Det skal
derfor ikke bebrejdes forfatteren, at flere punkter på dette sted kunne have været opdyrket
mere intensivt.
I afhandlingens kap. 1 forsøger forfatteren at give en fremstilling af de synspunkter, som
kan begrunde en fra almindelige erstatningsretlige principper afvigende behandling af de
foreliggende erstatningstilfælde. Skadebegrebet fastlægges udfra en differencebetragtning,
hvilket i sig selv ikke er noget nyt. Med dette udgangspunkt mener forfatteren at kunne
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påvise, at der almindeligvis ikke gives fuld erstatning af det individuelle tab i de forelig
gende tilfælde. Dette er et synspunkt, som har en vis støtte i motiverne til ikrafttrædelses
lovens § 15, stk. 2, og som forfatteren flere steder i afhandlingen tillægger ret væsentlig
betydning. Det må da også erkendes, at det er et vigtigt punkt, forfatteren her opholder sig
ved, men han synes i for ringe grad at have sans for dette, at forestillingen om fuld
erstatning i sig selv er en konstruktion, og at forklaringen på særegenheder ved de omhand
lede erstatningstilfælde hyppigt vil få karakter af cirkelslutninger, hvis man i for høj grad
hæfter sig ved synspunktet: »Reduceret erstatning«, idet spørgsmålet om, hvad der er
fuld erstatning netop må afhænge af en samlet vurdering af principperne for tabsvurderin
gen. Forfatteren synes også ret kritikløst at pege på såkaldte sociale hensyn som afgørende
for erstatningsudmålingen. Dette har også andre gjort, men det ville have været forfri
skende, hvis der i den foreliggende afhandling var blevet gjort et forsøg på at trænge lidt
længere ind i emnet. Fremstillingen side 32-33 virker i så henseende ikke umiddelbart
overbevisende. Forfatteren kommer i sin analyse ikke engang ind på muligheden, at fakto
rer af anden art såsom maksimumbeløbene for ansvarsforsikringen kunne indvirke på er
statningernes størrelse. Man savner også forsøg på at sætte de danske regler i relation til de
i andre lande herskende retsgrundsætninger.
Langt mere hold synes der at være i fremstillingen af standardiseringstendenseme, og
det kan vel siges at være en af afhandlingens største fortjenester, at den navnlig ved gen
nemgangen af de efterfølgende afsnit kap. 4 og 5 kaster lys over en vis lovmæssighed med
hensyn til udmålingsprincippeme. På den anden side er det også et hovedspørgsmål ved vur
deringen af afhandlingen, om forfatteren er gået for vidt i at antage en standardiseret er
statningsudmåling i praksis. Selvom man ikke nærer tvivl om, at ulykkesforsikringslovens
standardiserede erstatningsregler har haft indflydelse på retspraksis, finder man dog, at
forfatteren presser sit materiale vel stærkt ved at søge at påvise overensstemmelse mellem
erstatningernes størrelse og ulykkesforsikringslovens forskrifter.
I kap. 2 behandler forfatteren de spørgsmål, der i den almindelige erstatningslære hen
føres under begreberne »årsag og adækvans«. Fremstillingen af årsagsproblemet på det fore
liggende område er realistisk og ikke uden selvstændig betydning. Forfatteren har med
rette øje for, at der kan være grund til at lægge en sondring mellem begivenhederne op
til hovedskaden og følgeskaderne. Gennem fremstillingen af årsagsproblemet når forfatte
ren tillige til en afgrænsning af adækvansproblemets betydning, og uanset om man måtte
være enig med forfatteren, er fremstillingen på dette punkt af væsentlig selvstændig værdi.
Når forfatteren med hensyn til selve spørgsmålet om ansvar for »fjerne følger« konkluderer
deri, at problemet består i gennem en afvejelse af hensynet til parterne at afgøre, hvem
af dem der gennemsnitligt skal bære risikoen for extraordinære følger, er det dog særde
les tvivlsomt, om han hermed har truffet det rette.
I kap. 3 tages spørgsmålet om betydningen af fordele, som skadelidende opnår i for
bindelse med skaden og trediemands krav op til behandling. Også i dette afsnit kan der
på flere punkter rejses tvivl om rigtigheden af forfatterens teoretiske synspunkter, men
afsnittet giver en udmærket oversigt over behandlingen af de mangeartede praktiske pro
blemer, som kommer frem inden for de nævnte spørgsmål, og da der er tale om nogle
af erstatningsrettens mest komplicerede spørgsmål, er det særdeles nyttigt, at emnet er taget
op til behandling på et område, hvor det har en særegen praktisk betydning. I kap. 4 og 5
gives den egentlige fremstilling af principperne for erstatningsudmålingen. Denne del af
fremstillingen er overordentlig indgående, og den er bygget op på en meget omfattende
domspraksis. Disse afsnit er derfor af ret stor praktisk betydning, og fremstillingen har
her i særlig høj karakter af en detailleret kommentarfremstilling. Den viser da også, at for
fatteren har arbejdet med stor flid og grundighed, og resultatet er blevet en redegørelse, hvis
værdifuldhed for det praktiske retsliv ikke kan diskuteres. Diskussionen om konkrete rets
spørgsmål viser særlig fortjeneste. Forfatterens ræsonnementer er i reglen kloge og præget
af et godt omdømme.
I bogens sidste afsnit gøres der rede for selve erstatningskravet. Størst interesse har i
denne forbindelse behandlingen af konsekvenserne af ansvarsfraskrivelse, selvom konklu
sionerne på visse punkter kan kritiseres. I samme underafsnit behandles betydningen af
egen skyld. Rent systematisk kunne der have været grund til at medtage dette spørgsmål
ved den samlede behandling af principperne for erstatningsudmålingen i bogens indledende
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kapitler, men iøvrigt bør det anføres, at forfatteren i reglen har systematiseret på en hen
sigtsmæssig måde.
Afhandlingen er skrevet i et klart sprog. Der er taget hensyn til den væsentligste
litteratur på det foreliggende område for så vidt angår skandinavisk teori, og på en række
vigtige punkter er der foretaget retssammenligning, uden at dette dog på urimelig måde
tynger fremstillingen.
Udfra denne vurdering er udvalgets medlemmer enige om at anse dr. Stig Jørgensen som
kvalificeret til det ledige professorat og indstiller ham derfor énstemmigt dertil.
Århus, den 5. september 1958.
Jan Hellner

Knud lllum

Undertegnede medlem af bedømmelsesudvalget kan tiltræde ovenstående indstilling med
følgende bemærkning: Selvom der kan rettes en meget væsentlig kritik imod visse sider
af ansøgerens hovedarbejde, der efter min mening på flere principielle punkter er præget
af mangel på stringens og dybde, har ansøgeren dog ved at samle og systematisere retsstoffet på et hidtil ubearbejdet område dokumenteret evner der kan komme retsvidenskaben
til gode. Dette i forbindelse med kendskabet til ansøgerens virke indenfor universitetsun
dervisningen gør det forsvarligt at anse ansøgeren for kvalificeret.
29. september 1958.

Thøger Nielsen

På sit møde den 10. oktober 1958 tiltrådte fakultetet eenstemmigt udvalgets ind
stilling. Sagen indsendtes til universitetsbestyrelsen, som efter at have indhentet
undervisningsministeriets godkendelse ansatte dr. jur. Stig Jørgensen som professor
i retsvidenskab fra 1. september 1958.

Til det nyoprettede professorat i statskundskab med hovedvægten på
politiske institutioner og samfundets politiske struktur indkom ved
ansøgningsfristens udløb den 10. maj 1958 ansøgninger fra docent, fil. dr. Pär-Erik
Back, lektor, dr. jur. Bent Christensen og lektor, dr. jur. Poul Meyer,
Til at bedømme ansøgernes kvalifikationer nedsattes et udvalg bestående af
professorerne Jørgen S. Dich, dr. phil. Troels Fink og dr. jur. Max Sørensen, samt
professorerne fil. dr. Gunnar Heckscher, Stockholm, og dr. philos. Jens Arup Seip,
Oslo.
Udvalget afgav under den 26. februar 1959 følgende indstilling til fakultetet:
Efter at der ved finansloven for 1958-59 er tilvejebragt bevilling for oprettelsen af et pro
fessorat i statskundskab - med hovedvægten på politiske institutioner og samfundets poli
tiske struktur - under det økonomiske og juridiske fakultet, har professoratet været opslået
ledigt, og ansøgninger er indkommet fra: Docent i statskunskap ved Lunds Universitet, fil.
dr. Pär-Erik Back, lektor i retsvidenskab ved Københavns Universitet, sekretær, nu fuldmæg
tig i indenrigsministeriet, dr. jur. Bent Christensen, lektor i retsvidenskab ved Københavns
Universitet, fuldmægtig, nu ekspeditionssekretær i landbrugsministeriet, dr. jur. Poul Meyer.
Til at bedømme de således indkomne ansøgninger nedsatte det økonomiske og juridiske
fakultet et udvalg bestående af professorerne Jørgen S. Dich, Troels Fink, Gunnar Heck
scher, Jens Arup Seip og Max Sørensen.
To af ansøgerne, Bent Christensen og Poul Meyer, var tillige ansøgere til et profes
sorat i retsvidenskab ved Københavns Universitet og knyttede til deres ansøgninger om
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professoratet i statskundskab det forbehold, at de ikke opnåede udnævnelse ved Københavns
Universitet. Efter at Bent Christensen er indstillet til udnævnelse ved nævnte universitet,
har udvalget set bort fra hans ansøgning. Pär-Erik Back er tillige ansøger til professoratet
i statskundskab ved det humanistiske fakultet.
Dr. Pär-Erik Back er født 20. september 1920, han bestod i 1947 filosofie-kandidat-eksamen i historie, statskundskab og pædagogik; i 1951 aflagde han filosofie-licenciat-eksamen i statskundskab og samme år den tilsvarende eksamen i økonomisk historie. I 1955
disputerede han for doktorgraden og blev samme år ansat som docent i statskundskab ved
universitetet i Lund.
Dr. Pär-Erik Backs hovedarbejde er disputatsen: Herzog und Landschaft. Politische
Ideen und Verfassungsprogramme in Schwedisch-Pommern um die Mitte des 17. Jahrhun
derts (1955) 395 s. Bogen falder i to dele, først en omfattende redegørelse for forfatningsud
viklingen i Pommern indtil begyndelsen af 1650-årene og dernæst en indgående analyse
af de ret uklare begreber, hvormed især de pommerske stænder opererede i forhandlingerne
med den svenske regerings repræsentanter om en nyordning af hertugdømmets forfatnings
forhold. Der findes i bogen omtale af de forskellige, især tyske statsretsteoretikeres le
dende ideer, men tyngdepunktet er lagt på den argumentative anvendelse af begreberne i
diskussionen mellem de interesserede parter; der er her tale om anvendt politisk teori.
Særlig har forfatteren lagt vægt på at udrede begrebet fundamentallov. Udredningen af de
modstridende opfattelser og argumenter er meget oplysende og ligeledes undersøgelsen af
den svenske finansstyrelses principper i brydningen med de pommerske stænders interesser.
Grundigt og anskueligt har forfatteren skildret forfatningsorganerne og deres virkemåde.
Desuden skildres forsvarsproblemet og spørgsmålet om Pommerns neutralitet. Denne del af
værket har især historisk værdi. Kun i ringe grad har dr. Back inddraget litteratur ved
rørende de andre tyske territoriers tilsvarende problemer.
Svensk-Pommerns forhold har Pär-Erik Back behandlet i flere arbejder. Den kortfattede
afhandling: Striden om Nebenmodus, En studie i Karl XI’s pommerske finanspolitik er en
art fortsættelse af disputatsens emne, og det lille arbejde: Om förarbetena till Svensk Pom
merns författning av 1810-11, Studier tillägnade Fredrik Lagerroth, (1950) 17 s. giver en
systematisk oversigt over det behandlede emne.
Det andet større arbejde er den i manuskript indsendte monografi: Lantarbetare för
bundet i Sverige, Organisation, verksamhedsformer, förhållande till andra organisationer
och till staten. 310 s. Uagtet hvad der siges i indledningen, finder man ikke meget af
dybere problemdiskussion, og det vil synes, som der ville have været muligheder for mere
analyse. Fremstillingen er i hovedsagen refererende. På den anden side er et stort mate
riale blevet bearbejdet og fremlagt. Udviklingen af landarbejdernes stilling i produktions
livet er nok omtalt, men ikke sat i dybere sammenhæng med forskydningerne indenfor det
svenske landbrug i almindelighed. Sammenlignet med disputatsen savner dette arbejde den
intensive fordybelse i emnet; dog skal det bemærkes, at dette til dels må bero på emnets
natur, og at udredningen af de særlige forhold vedrørende landarbejderorganisationen i
Upland i så henseende danner en undtagelse.
Den lille bog: Hur Norge styres, 60 s. er et populært oversigtsarbejde.
Endelig er der den maskinskrevne afhandling: Makt og Resurs. Ett utkast till en studie
i politisk teori. Afhandlingen viser orientering i moderne political science, men kernen i
undersøgelsen, afgrænsningen af begreberne ressourcer og magt inden for det politiske liv,
nærmere bestemt potentiel og manifesteret politisk magt, og anvendelse af termen latent po
litisk magt for differencen mellem den potentielle og den manifesterede magt, er af ringe
teoretisk interesse, og resultatet synes ret banalt. Det er noget overraskende, at forfat
teren har villet påberåbe sig dette arbejde i dets nuværende skikkelse.
Dr. Back’s produktion er ikke uden betydelige svagheder, men vidner dog om gode
videnskabelige evner og giver grundlag for forventninger om, at han i fremtiden vil kunne
yde en værdifuld videnskabelig indsats. Udvalget vil derfor, omend med nogen betænkelig
hed, anse dr. Back for kvalificeret til at overtage professoratet.
Dr. Poul Meyer, som er født i 1916, bestod juridisk embedseksamen ved Københavns
Universitet i 1941 og erhvervede i 1949 den juridiske doktorgrad sammesteds. Siden 1942
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har han været ansat i landbrugsministeriet, fra 1958 som ekspeditionssekretær. Siden 1952
har han været lektor i retsvidenskab ved Københavns Universitet.
Han har en omfattende og alsidig videnskabelig produktion bag sig. En væsentlig del
af hans arbejder falder indenfor den offentlige rets område. Dette gælder de to afhandlinger,
der er baseret på besvarelse af prisopgaver ved Københavns Universitet, for hvilke forfat
teren belønnedes med guldmedalje, nemlig »Erstatningsfastsættelse ved Ekspropriation«
(1943) og »Dansk Foreningsret« (1950). Endvidere må i forbindelse hermed nævnes foruden en række tidsskriftartikler og mindre afhandlinger - bogen »Ejendomsretten i
Støbeskeen« (1951). Det er arbejder, som vidner om forfatterens gode videnskabelige ev
ner som jurist, og som behandler centrale problemer i forholdet mellem statsmagt og
borger. Forfatteren behandler sine emner med modenhed og kritisk sans, ikke blot ud fra
dogmatisk-juridiske betragtninger, men også under synsvinklen: beskyttelse af den private
retssfære mod statsmagtens indgreb.
Til den offentlige ret henhører endvidere afhandlingen »Centraladministrationens ad
gang til at udstede retsanordninger« (1948). Der foretages her en systematisk gennemgang
af de forfatnings- og forvaltningsretlige problemer, der knytter sig til den vigtigste gruppe
af administrativt udfærdigede retsforskrifter, idet hovedvægten lægges på spørgsmålet om, i
hvilket omfang centraladministrationen har en af lovgivningsmagten uafhængig kompetence
til at udstede anordninger. På grundlag af et betydeligt historisk kildemateriale fra tiden
nærmest efter grundlovens givelse belyses opfattelsen af dette spørgsmål, og det godtgøres,
at forestillingen om en prærogativ anordningsmagt vel som en arv fra enevælden levede
videre den første tid under det konstitutionelle styre, men snart mistede betydning. Afhand
lingen behandler ligeledes ret indgående spørgsmålet om lovgivningsmagtens delegation af
sine beføjelser til administrationen, idet der herved inddrages et betydeligt materiale fra
lovgivningspraksis. Omend der nylig er rejst tvivl om forfatterens tydning af visse dele
af kildematerialet, er denne afhandling almindeligt anerkendt som et vægtigt videnskabe
ligt bidrag til et centralt forfatningsretligt emne.
Disputatsen »Danske bylag« fra 1949 er et retshistorisk arbejde vedrørende det danske
landsbysamfunds organisation. Det bygger på et meget righoldigt kildemateriale, såvel trykt
som utrykt, og er af den retshistoriske og landbrugshistoriske sagkundskab blevet mod
taget med megen anerkendelse. Afhandlingen godtgør sin forfatters solide videnskabelige
skoling og hans evne til skarpsindigt og omhyggeligt at behandle såvel detailproblemer
som de store linjer i et omfattende emne. Det må også fremhæves, at det valgte emne er af
en ikke ubetydelig værdi for studiet af det moderne kommunestyre, der utvivlsomt falder
indenfor professoratets fag.
Dr. Poul Meyers seneste større arbejde er afhandlingen »Administrative Organization«
(1957). Forfatteren har her frigjort sig af den juridisk-dogmatiske metode og behandler
de centrale problemer vedrørende offentlig forvaltnings organisation ud fra en deskriptiv
analytisk metode. På komparativt grundlag udformer han et fælles begrebssystem, hvori
han indordner en række af de centrale organisatoriske fænomener, som med større eller
mindre variationer forekommer jævnsides i forskellige landes offentlige administration.
Særlig i denne del må bogen anses meget værdifuld, fordi den har opbygget et komparativt
referenssystem, der er ganske originalt og må kunne benyttes i det internationale studium af
forvaltningskundskab. Forfatteren beskriver på grundlag heraf de forskellige organisations
former og påpeger deres typiske træk. Fremstillingen bærer vidnesbyrd om hans kendskab
til den offentlige forvaltningsorganisation i en række lande og til den videnskabelige debat
om de herhen hørende problemer. Den bevidner tillige forfatterens evne til at samle et
stort erfaringsmateriale i en systematisk helhed. I det hele taget vil det ikke være for meget
at betegne dr. Meyers seneste arbejde som fremragende, selv om det på enkelte punkter
muligvis vil give anledning til nogen diskussion.
Dr. Poul Meyers produktion omfatter desuden arbejder af mere populærvidenskabe
ligt tilsnit. Hertil må henregnes bogen »Nordisk Folkestyre« (1955). Det er en sammen
lignende fremstilling af Danmarks, Norges og Sveriges statsstyre, præget af forfatterens
indgående kendskab til emnet, sans for de væsentlige og karakteristiske træk, og evne til at
fremsætte sine tanker i letfattelig og overskuelig form.
Foruden de her omtalte større arbejder har dr. Poul Meyer skrevet en lang række
mindre afhandlinger og artikler om forskellige emner, overvejende af juridisk og retshi-
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storisk karakter. Den fortegnelse over hans produktion, som er bilagt hans ansøgning,
omfatter ialt 42 numre. Disse mindre arbejder er af uens kvalitet, men adskillige af dem
er af interesse og værdi.
Dr. Poul Meyers produktion er således af usædvanlig spændvidde og karakteriserer sin
forfatter som en alsidig og begavet videnskabsmand.
Udvalget er ikke i tvivl om, at han er særdeles velkvalificeret til at overtage det ledige
professorat.
Ved sammenligningen af de to ansøgere må man klart give dr. Meyer fortrinnet frem
for dr. Back, og udvalget indstiller derfor, at dr. Poul Meyer udnævnes i professoratet.
Århus, den 26. februar 1959.

Jørgen S. Dich

Troels Fink

Jens Arup Seip

Gunnar Heckscher

Max Sørensen

På sit møde den 12. marts 1959 tiltrådte fakultetet eenstemmigt udvalgets indstil
ling. Sagen indsendtes til universitetsbestyrelsen, som efter at have indhentet
undervisningsministeriets godkendelse ansatte dr. jur. Poul Meyer som professor
i statskundskab fra 1. maj 1959.

INTERNATIONALT SAMARBEJDE
Professor, dr. jur. Torben Lund har som repræsentant for de nordiske lande del
taget i Bernerunionens permanente Komites møde i Geneve i august 1958 og har
i forbindelse dermed gjort studieophold i München for at studere patentlitteratur.
Professor, dr. polit. Jørgen Pedersen har fungeret som Nato-gæsteprofessor ved
Indiana University, Bloomington, USA i semestret 1. september 1958-1. februar
1959.
Endvidere har professor Jørgen Pedersen holdt forelæsninger ved Wharton
College, The Pennsylvania State University og ved Harvard University samt for
en forening af funktionærer ved U.N., New York.
Professor Sven Riemer, University of California, holdt den 3. november 1958
en forelæsning over »The Social Psychology of the City Dweller in the Tertiary
Group«.
Professor, dr. jur. Alvar Nelson har deltaget i et internationalt seminar om
strafferetlige skyldsproblemer i Strasbourg i januar 1959 og holdt en forelæsning
om nordisk ret.
Professor Michael Ginsburg, Indiana University, Bloomington, U.S.A, holdt
den 29. april 1959 en forelæsning over »The Problem of Continuity of Prerevolu
tionary Russian Political Ideas under the Present Regime of Russia«.
Professor O. Strange Petersen deltog efter indbydelse i den internationale
geomedicinske kongres i København juni 1959.
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NORDISK SAMARBEJDE

Professor, dr. jur. Alvar Nelson har ved universitetet i Oslo på fakultetets vegne i
oktober 1958 opponeret på Anders Bratholms disputats Pågripelse og varetekts
fengsel (Oslo 1957) og deltaget i bedømmelsen af dennes afhandling og prøvefore
læsninger for den juridiske doktorgrad. Professor Nelson har holdt foredrag i de
kriminalpolitiske selskaber i Oslo og Stockholm om vurdering af fængselsvæse
nets institutioner efter opnåede resultater, i Juridisk forening i Uppsala om æreskrænkelser og ved Sigtunastiftelsen om straf og skyld. Professor Nelson har, i de
cember 1958, som ekspert deltaget i et møde i den svenske parlamentariske kom
mission til bekæmpelse af ungdomskriminaliteten. Professor Nelson har deltaget i
det 2. nordiske kriminologiske forskningsseminar i Sigtuna i juni 1959 og der
holdt en forelæsning om dokumentation af utrykt materiale. Professor Nelson har
i tiden den 8. februar-7. maj 1959 under professor Strahls sygdom varetaget
undervisningen og eksaminationen i strafferet og juridisk encyklopedi ved Uppsala
Universitetet.
Professor, dr. jur. Torben Lund har i Oslo i april 1959 holdt foredrag i Norsk
Forening for Ophavsret om forholdet mellem ophavsret og konkurrenceret.
Professor Jørgen Dich har i juni 1959 på opfordring af den nordiske kultur
kommissions svenske afdeling indledet en diskussion om »Samfundets tilpasning
til et stigende udbud af højere uddannelse« ved et på Biskops Arno ved Stockholm
afholdt symposium.

FAKULTETSUNDERVISNINGEN
Nationaløkonomi.
Professor, dr. polit. Jørgen Pedersen.
I efterårssemestret 1958 ingen forelæsninger på grund af ophold ved Indiana University,
Bloomington, USA.
Forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger og eksaminatorier over internationalt økonomisk
samarbejde for 2. dels studerende.
Efterårssemestret 1958: 1. Gennemgang af Schneider: Einführung in die Wirtschaftstheorie II
samt 2. Jørgen Pedersen: Produktionsfaktorernes prisdannelse for 1. dels studerende ved under
visningsassistent H. Wolf Rasmussen.
Forårssemestret 1958: Gennemgang af Schneider: Einführung in die Wirtschaftstheorie for
1. dels studerende ved undervisningsassistent H. Wolf Rasmussen.
Professor, dr. polit. Jørgen H. Gelting er trådt udenfor nummer.
Lektor, cand. oecon. John Vibe-Pedersen, som vikar for professor, dr. polit. Jørgen H. Gel
ting.
Efterårssemestret 1958: 1. Gennemgang af F. Zeuthen: Economic Theory and Method for
2. delsstuderende. 2. Seminar for 2. dels studerende.
Forårssemestret 1959: 1. Fortsat gennemgang af Zeuthen: Economic Theory and Method.
2. Seminar for 2. dels studerende. 3. Gennemgang af Schneider: Einführung in die Wirtschafts
theorie for 1. dels studerende.
Universitetsadjunkt Holger Gad har været fritaget for undervisningspligt.
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Samfundsbeskrivelse.
Lektor P. Sloth Carlsen.
Efterårssemestret 1958: 1. Gennemgang af og eksaminatorier over samfundsbeskrivelse
(pengeinstitutioner, sociale og finansielle forhold samt nationalprodukt). (3). - 2. Indledende
gennemgang af statistiske kilder og elementær statistisk metode for russer. (1). - 3. Forelæsnin
ger og eksaminatorier over danske erhvervsforhold og nationaløkonomisk teori for jura-stu
derende. (3).
Forårssemestret 1959: 1. Repetitionsgennemgang af danske befolknings- og erhvervsforhold
(2) . - 2. Øvelser og opgaver over statistiske kilder, samt Danmark og liberaliseringen. (2). 3. Forelæsninger og eksaminatorier over nationaløkonomi og erhvervsforhold for jura-studerende,
fortsat. (3). - 4. Den økonomiske historiske udvikling siden 1750. (2).

Statistik.
Professor O. Strange Petersen.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger over teoretisk statistik. (3). 2. Forelæsninger over statistiske metoder. (1). - 3. Obligatoriske øvelser i statistik ved videnskabe
lig assistent, cand. oecon. Jens Jeppesen.
Socialpolitik og finansvidenskab.
Professor Jørgen Dich.
Efterårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over socialpolitik. - 2. Seminarer i finansvidenskab
og socialpolitik.
Forårssemestret 1959: 1. Fortsættelse af forelæsninger over socialpolitik. - 2. Seminarer i
finansvidenskab og socialpolitik.
Sociologi og økonomisk historie.
Cand. oecon Jan Stehouwer.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: Gennemgang af sociologien for 1. dels
studerende.

Driftsøkonomi.
Professor, dr. oecon. Vagn Madsen.
Efterårssemestret 1958: 1. Sammen med lektorerne, kontorchef, cand. oecon. Th. Herborg
Nielsen og industrikonsulent, cand. oecon. H. Øhrstrøm afholdt kursus i organisation og virk
somhedsledelse. (2). - 2. Forelæsninger for 1. dels studerende 3. semester ved docent Niels Nielsen.
(3) . - 3. Seminar for 2. dels studerende.
Forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger over industriel regnskabsvæsen. (4). - 2. Kursus i
organisation og virksomhedsledelse ved lektorerne, kontorchef, cand. oecon. Th. Herborg Nielsen
og industrikonsulent, cand. oecon. H. Øhrstrøm. (2). - 3. Seminarer for 2. dels studerende.
Professor Svend Fredens:
Efterårssemestret 1958:1. Forelæsninger over driftsøkonomi for 1. dels studerende, 1. semester.
(3). - 2. Forelæsninger over driftsøkonomi for 1. dels studerende, 2. semester ved docent Niels
Nielsen. (3). - 3. Forelæsninger over operationsanalyse (programmering og spilteori) for 2. dels
studerende. (3). - 4. Driftsøkonomisk seminar for 2. dels studerende.
Forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger over driftsøkonomi for 1. dels studerende, 2. semester.
(3). - 2. Forelæsninger over operationsanalyse (køteori og produktionsplanlægning) for 2. dels
studerende. (3). - 3. Driftsøkonomisk seminar for 2. dels studerende.

Retsvidenskab.
Professor, dr. jur. Knud Ilium.
Efterårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over tingsretten for 2. dels juridiske studerende
(fortsat). (4). - 2. Skriveøvelser.
Forårssemestret 1959: 1. Kursus i arbejdsret for juridiske og økonomiske studerende. (2). 2. Skriveøvelser.
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Professor, dr. jur. Torben Lund.
Efterårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over Familieretten for 2. dels studerende (5). 2. Forelæsninger over Skifteretten for 3. dels studerende (2). - 3. Forelæsninger over Borgerlig
Ret for 1. dels studerende.
Forårssemestret 1959: 1. Kursus i Konkurrenceret for 2. dels studerende. (3). - 2. Forelæs
ninger over Tvangsfuldbyrdelse for 3. dels (ny 2. dels) studerende (sammen med lektor K. A.
Frøbert).
Professor, dr. jur. Max Sørensen.
Efterårssemestret 1958: 1. Gennemgang af statsforfatningsretten for 1. dels studerende. 2. Kursus i Folkeret og international organisation for 2. dels studerende.
Forårssemestret 1959: 1. Gennemgang af forvaltningsretten for 1. dels studerende. - 2. Gen
nemgang af udvalgte afsnit af folkeret og international organisation for 1. dels studerende.

Professor, dr. jur. Thøger Nielsen.
Efterårssemestret 1958: 1. Skriveøvelser. - 2. Gennemgang af nyere dansk retshistorie. 3. Gennemgang af den nyeste skattepraksis. (1).
Forårssemestret 1959: 1. Skriveøvelser. - 2. Gennemgang af skattepraksis (fortsat).
Professor, dr. jur. Alvar Nelson.
Efterårssemestret 1958: Forelæsninger over kriminalrettens almindelige del og gennemgang
af den nyeste domspraksis.
Forårssemestret 1959: Forelæsning over kriminalrettens specielle del og gennemgang af den
nyeste domspraksis.

Professor, dr. Stig Jørgensen.
Efterårssemestret 1958: 1. Gennemgang af obligationsrettens alm. del. - 2. Skriftlige øvelser
for 2. dels studerende.
Forårssemestret 1959: 1. Gennemgang af erstatningsret og af aftaleloven. - 2. Skriftlige øvel
ser for 2. dels studerende.
Lektor, højesteretssagfører Georg Løber.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: Skriveøvelser over konkrete retstilfælde.
Lektor, højesteretssagfører Mogens Christensen.
Efterårssemestret 1958: Gennemgang af almindelig formueret for 1. dels økonomistuderende
(4).

Forårssemestret 1959: Afsluttende gennemgang af almindelig formueret for 1. dels økonomi
studerende og gennemgang af læren om køb. (4).

Erik Christensen, lektor i kriminologi.
Efterårssemestret 1958 og forårssemestret 1959: Kursus i kriminologi.
Lektor, landsretssagfører Robert Bech.
Efterårssemestret 1958: 1. Gennemgang af tvistemål. (4). - 2. Skriftlige øvelsesopgaver i
procesret. - 3. Retsbesøg.
Forårssemestret 1959: 1. Gennemgang af strafferetsplejen. (4).-2. Skriftlige øvelsesopgaver i
procesret. - 3. Retsbesøg.

Lektor K. A. Frøbert.
Forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger over den borgerlige ret. (2). - 2. Gennemgang af rets
plejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse. (2).
For juridisk studerende afholdt professor, dr. med. Erik Strømgren med bistand af lektor H.
Voldby og afdelingslæge K. Arendtsen rets- og social-psykiatriske forelæsninger i forårssemestret
1959.
Universitetsmanuduktion i borgerlig ret ved landsretssagfører Mogens Kjær, advokatfuld-

92
mægtig Kr. Lund Kristensen og dommerfuldmægtig M. Hastrup i forvaltningsret og næringsret
ved politifuldmægtig Gudmund Hansen i person-, familie- og arveret ved advokatfuldmægtig
Kr. Lund Kristensen, i tingsret ved landsretssagfører Neergaard Jessen, i obligationsret ved lands
retssagfører Robert Bech, i strafferet ved politifuldmægtig Jørgen Andreasen, i proces ved dommer
fuldmægtig 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.

FOREDRAG AF FAKULTETETS LÆRERE

UDENFOR UNIVERSITETET
Professor Jørgen Dich har i »Socialpolitisk Forening« i september 1958 holdt et
foredrag under titlen: En ny socialreform? (trykt i Vanførebladet november 1958).
Professor, dr. jur. Torben Lund har i »Dansk Selskab for Ophavsret« holdt
foredrag (april 1959) om forholdet mellem konkurrenceretten og ophavsretten.
Professor, dr. polit. Jørgen Pedersen har deltaget i seminar vedrørende de euro
pæiske integrationsplaner i Internationalt Studentercenter på Hald Hovedgaard
den 19. maj 1959.

FAKULTETSLÆRERNES VIDENSKABELIGE
PRODUKTION
Jørgen Dich :
Beskæftigelseseffektiviteten af skattefinansierede offentlige udgifter i Festskrift til Frederik
Zeuthen, s. 42-54.
Torben Lund:
»Ophavsretlige Perspektiver«, Kbhvn. 1959 (udg. sammen med Niels Alkil).
»Forholdet mellem konkurrencelov og speciallov inden for Eneretsområdet«, artikel i »Nor
disk Tidsskrift for immateriel Ret« 1958 s. 43-57.

Jørgen Pedersen :
Artikel til »Festskrift til Frederik Zeuthen« Begrebet Opsparing.
Artikel til »Festskrift til Bertil Ohlin« Is Development of Stagnant Countries Dependent
on Aid from the Industrial Countries in the Rest of the World ?
Boganmeldelse i »KYKLOS« af Otto Veit : Der Wert unseres Geldes.

INSTITUTTER
Økonomisk Institut.
Forstander: Professor, dr. polit. Jørgen Pedersen.
Institutet har foretaget en ikke offentliggjort undersøgelse af den virkning, som den økono
miske union mellem Belgien, Holland, Luxembourg (Benelux) har haft på strukturen i disse landes
internationale handel.
Endvidere har dr. oecon. Holger Gad sammen med institutets øvrige stab fuldendt sin under
søgelse af indtægtsforholdene i landbruget. Den findes offentliggjort i Acta Jutlandica 1958 under
titlen »Landbrugets indtægter og udgifter«.
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Institutets sekretær, fru Erika Hjuler har ført tilsyn med biblioteket samt udført sekretær
arbejde for institutets leder og videnskabelige medarbejdere.
Juridisk bibliotek.
Forstander: professor, dr. jur. Alvar Nelson.
Takket være den forøgede bevilling på finansloven har det været muligt at foretage indkøb
af de nyeste tyske og franske håndbøger og at foretage visse kompletteringer af bogsamlingen,
hovedsagelig med henblik på at lette lærernes videnskabelige arbejde. Ved gaver har man kunnet
komplettere rigsdagstidende og serien af den svenske arbejdsdomstols domme.
Som assistent fungerer stud. jur. Peter Gabrielsen.

Institut for kriminologi.
Forstander: professor, dr. jur. Alvar Nelson.
Instituttets arbejde med undersøgelsen af de kriminelles alkoholvaner er fortsat af laboratorie
chef, dr. med. Erik Jacobsen og overlæge, dr. med. Max Schmidt, København, der i forbindelse
med professor Nelson og lektor Erik Christensen vil redigere undersøgelsesrapportens afslut
tende del.
Professor Nelson har redigeret rapporten om undersøgelsen vedrørende fængsling af sigtede
personer.
Lektor Christensen har fortsat bearbejdelsen af recidivmaterialet.
Efter initiativ og under ledelse af lektor Christensen dannedes i december 1958 en studiegruppe
af 20 læger og jurister fra Midtjylland med tilknytning til det kriminalretlige reaktionssystems
forskellige led : politi, anklagemyndighed, domstole og fængselsvæsen samt retspsykiatrisk klinik
ved sindssygehospitalet ved Århus og psykopatforvaringsanstalten i Horsens. Der har i foråret
1959 været afholdt 7 møder, hvor diskussionen har været centreret omkring strafegnethedsproblematikken.
Professor Nelson har med støtte fra universitetet deltaget i et strafferetligt seminar ved univer
sitetet i Strasbourg den 13.-20. januar 1959 og her bidraget med foredrag og diskussionsindlæg.
Professor Nelson og lektor Christensen har deltaget i det 2. nordiske kriminologiske forsk
ningsseminar i Sigtuna den 10.-13. juni 1959 og her bidraget med foredrag og diskussionsindlæg.
Institut for eneretsforskning.
Forstander: professor, dr. jur. Torben Lund.
Assistent: dr. Konrad Aba.
En væsentlig forøgelse af institutets bogbestand har fundet sted gennem indkøb og gaver.
En række tidsskrifter er anskaffet. Et trykt katalog over institutets bestand af ophavsretlig littera
tur er under udarbejdelse. løvrigt er arbejdet med katalogisering fortsat. En udgave af Patent
loven med noter er under udarbejdelse.

Institut for samfundsforskning.
Midlertidig leder : professor O. Strange Petersen.
Instituttets arbejde er fortsat efter retningslinjerne fra de forrige år.

EKSAMINER
Beskikkelser.
Undervisningsministeriet har under 15. april genbeskikket nedenstående censorer
og censorsuppleanter ved de juridiske eksaminer for tiden 1. april 1959-31. marts
1962:
Formand for censorerne: fhv. retspræsident C. Bang, Fredensborg.
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Censorer ved juridisk embedseksamen: censorernes formand samt landsdom
mer O. Hultberg og retspræsident, dr. jur. E. A. Abitz, Viborg. Suppleanter: lands
dommerne Sv. B. Müller og J. K. Juul-Olsen, Viborg.
Censorer ved de juridiske fag ved økonomisk eksamen: censorernes formand
og landsdommer O, Hultberg, Viborg. Suppleanter: retspræsident, dr. jur. E. A.
Abitz, samt landsdommerne Sv. B. Müller og J. K. Juul-Olsen, Viborg.

Afholdte eksaminer.
Bogholderiprøven.

Vinteren 1958-59:

Der gik 22 op til prøven - 21 bestod.

Matematikprøven under det økonomiske fakultet.
Sommeren 1959:

Der gik 5 op til prøven - 3 bestod.

Juridisk embedseksamen, 1. del.

Vinteren 1958-59:
Sommeren 1959:

Der gik 19 op til eksamen - 18 bestod.
- - 33 -- 28
Ialt gik 52 op til eksamen - 46 bestod.

Juridisk embedseksamen, 2. del (ældre ordning).
Vinteren 1958-59:

Der gik 2 op til eksamen - 2 bestod.

Juridisk embedseksamen.

Vinteren 1958-59:
Sommeren 1959:

Der gik 26 op til eksamen - 25 bestod.
- - 16 -- 15

Ialt gik 42 op til eksamen - 40 bestod.

Økonomisk eksamen, 1. del.

Vinteren 1958-59:
Sommeren 1959:

Der gik 5 op til eksamen - 5 bestod.
7 - -4
Ialt gik 12 op til eksamen - 9 bestod.
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Økonomisk eksamen, 2. del (den driftsøkonomiske linje).

Vinteren 1958-59:
Sommeren 1959:

Der gik 2 op til eksamen - 2 bestod.
- - 7 - - 6
-

Ialt gik 9 op til eksamen - 8 bestod.

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

Vinteren 1958-59:
Sommeren 1959:

Der gik 1 op til eksamen - 1 bestod.
1 - -1
Ialt gik 2 op til eksamen - 2 bestod.

Juridisk embedseksamen.
Vinteren 1958-59 (ældre ordning):
Haakon Peter Kruckow Berggreen (1936). 13,00, 1. karakter.
Johannes Føns Buhl (1950). 12,20, 1. karakter.
Erik Christensen (1949). 10,57, 2. karakter af 2. grad.
Inge Maria Christensen, f. Hundewadt (1951). 11,29, 2. karakter af 1. grad.
Jens Johannes Christensen (1939). 11,07, 2. karakter af 1. grad.
Jørn Foersom (1951). 12,14, 1. karakter.
Knud Jørgen Mansfeld Giese (1952). 11,43, 2. karakter af 1. grad.
Hans Christian Hauge (1950). 10,79, 2. karakter af 1. grad.
Bodil Norup Jensen (1953). 12,86, 1. karakter.
Jakob Jensen (1952). 14,00, 1. karakter.
Jens Erik Gammelby Jensen (1952). 12,79, 1. karakter.
Svend Aage Raundal Jensen (1947). 12,36, 1. karakter.
Carl Koch-Jensen (1952). 12,21, 1. karakter.
Villy Kortsen (1949). 11,50, 2. karakter af 1. grad.
Jørgen Glükstad Kristensen (1952). 12,21, 1. karakter.
Christian Bisgaard Larsen (1951). 12,07, 1. karakter.
Ole Gjørtsvang Lauridsen (1945). 11,71, 1. karakter.
Steingrim Bjarne Laursen (1950). 11,50, 2. karakter af 1. grad.
Hans Peter Volsted Pedersen (1952). 11,14, 2. karakter af 1. grad.
Knud Junge Pedersen (1952). 12,93, 1. karakter.
Thorkil Herman Pedersen (1948). 12,07, 1. karakter.
Hanne Rasmussen f. Bjarup (1953). 11,71, 1. karakter.
Inge Thurah Tollestrup (1953). 12,79, 1. karakter.
Inger Marie Vester f. Colding (1951). 11,29, 2. karakter af 1. grad.
Kirsten Østman (1951). 11,93, 1. karakter.
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Sommeren 1959 (ældre ordning):

Jørgen Skælm Andersen (1949). 11,93, 1. karakter.
Gunnar Bergholt Hansen (1949). 10,14, 2. karakter af 2. grad.
Ejnar Jensen (1953). 13,00, 1. karakter.
Hans Carl Christian Kleberg (1953). 12,21, 1. karakter.
Finn Larsen (1952). 12,29, 1. karakter.
Jørn Machholm (1951). 10,50, 2. karakter af 2. grad.
Hans Peter Volsted Pedersen (1952). 11,50, 2. karakter af 1. grad.
Jørgen Høj Pedersen (1946). 11,79, 1. karakter.
Jørgen Sønderby (1952). 10,93, 2. karakter af 1. grad.
(ny ordning) :
Erik Vinther Andersen (1954). 13,00, 1. karakter.
Jørgen Grønborg (1954). 13,88, 1. karakter.
Kirsten Hansen (1954). 12,31, 1. karakter.
Birte Ilium (1953). 12,63, 1. karakter.
Jørgen Mathiassen (1953). 14,69, 1. karakter med udmærkelse.
Poul Sørensen (1953). 11,25, 2. karakter af 1. grad.

Økonomisk eksamen.

Den driftsøkonomiske linje.

Vinteren 1958-59:
Bjørn Engen (1946). 224 points, 1. karakter.
Jens Laurids Vendelbo (1952). 200 points, 1. karakter.
Sommeren 1959:

Per Baatrup (1952). 207 points, 1. karakter.
Iver Jørgensen (1950). 186 points, 2. karakter.
Fin Erik Kjæruljf (1951). 174 points, 2. karakter.
Georg Østerby Laursen (1951). 188 points, 2. karakter.
Niels-Aage Nielsen (1952). 193 points, 1. karakter.
Niels Bach Sørensen (1952). 189 points, 2. karakter.

Den administrative linje.
Vinteren 1958/59:

Poul Ravn Christensen (1950). 191 points, 2. karakter.
Sommeren 1959:

Michael Stokholm Pedersen (1947). 219 points, 1. karakter.

Det teologiske fakultets virksomhed
i det akademiske år 1958—59

DEKANVALG

På sit møde den 9. april 1958 valgte det teologiske fakultet professor, dr. theol.
Regin Prenter til dekan for det akademiske år 1958-59.

EMBEDSBESÆTTELSE
Under den 30. januar 1958 tilskrev fakultetet lærerforsamlingen følgende:
Siden 1949 har dr. theol. Johannes Friis Sløk bestridt lektoratet i systematisk teologi. Hans
undervisning har udmærket sig ved klar og inciterende fremstilling af ofte vanskeligt til
gængeligt stof og har vundet stor påskønnelse blandt fakultetets studenter, hvad der bl.a.
har sat sig frugt i specialer blandt dygtige studenter på hidtil uopdyrkede felter. I samme
periode har dr. Sløk fortsat sin videnskabelige produktion med en række særdeles betydelige
arbejder, der varsler om en fortsat rig og særpræget videnskabelig produktion, såfremt
dr. Sløk får de bedste ydre betingelser for sin forsknings videreførelse.
For at sikre sig den fulde indsats af dr. Sløks fremragende begavelse og store arbejds
kraft i undervisning og forskning ansøger fakultetet derfor om en omdannelse af lekto
ratet i systematisk teologi, som kun tillader dr. Sløk at anvende en del af sin tid på
universitetsarbejdet, til et ekstraordinært professorat i systematisk teologi med filosofihi
storie og kristen idéhistorie som speciale.
Til yderligere motivering herfor skal fremføres følgende redegørelse for dr. Sløks
kvalifikationer og hidtidige virksomhed ved fakultetet.
Dr. theol. Johannes Friis Sløk er født den 27. april 1916 på Frederiksberg, tog studen
tereksamen fra Akademisk Kursus 1936, modtog for en afhandling om Søren Kierke
gaard Københavns Universitets guldmedaille 1939 og tog teologisk embedseksamen januar
1943 med udmærkelse (119 points). Efter en kort tid at have virket som lærer ved
Akademisk Kursus og højskolen »Købmandshvile« blev dr. Sløk i efteråret 1944 knyttet
til Aarhus Universitet som undervisningsassistent ved det teologiske fakultet, hvor han
både gav undervisning i systematisk teologi (filosofihistorie) til forprøven og i kirkehistorie
for de studerende til embedseksamen. Han viste sig hurtigt at være en fremragende lærer,
hvilket snart viste sig ved eksaminationerne i filosofiens historie til forprøven.
I efteråret 1947 tog han ved Aarhus Universitet den teologiske doktorgrad på en dogma
tisk-religionsfilosofisk afhandling, »Forsynstanken«, som placerede ham i første række
blandt de systematiske teologer i Danmark. Denne afhandling fandt både i de sagkyndiges
indstilling til fakultetet og ved det mundtlige forsvar en meget høj vurdering. »Forfatte
rens belæsthed og lærdom er stor. Han går selvstændigt og suverænt til værks. Den dri
stighed, hvormed han har givet sig i kast med et aktuelt, vanskeligt gennemskueligt og
uhyre kompliceret problemkompleks, er fortjenstfuld . .. Tankegange, der er gået i knude,
og som har skabt tilsyneladende uløselige problemer, er ind imellem løst på overlegen
måde; dermed tænker jeg ikke mindst på en redegørelse som den om den metafysiske inde
terminismes frihedsbegreb i Kierkegaard-kapitlet. Også hvor afhandlingen vil rejse kritik,
er der ingen tvivl om, at den diskussion, den vil give anledning til, vil vise sig frugtbar,
da det er væsentlige problemer, der er rejst. Hvem der vil beskæftige sig med de herhenhø-
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rende problemer, kommer ikke udenom at tage hensyn til det bidrag, der her er ydet«.
(K. E. Løgstrup i sin indstilling til fakultetet angående disputatsens antagelse).
Det var derfor klart, at det teologiske fakultet ved Aarhus Universitet var stærkt inter
esseret i at bevare denne lovende forskers tilknytning til det også i de kommende år.
Dette muliggjorees ved oprettelsen af lektoratet i systematisk teologi i 1949, ved hvilken
lejlighed fakultetet gjorde opmærksom på, at der fandtes »en højt kvalificeret forsker, som
fomylig har kvalificeret sig gennem en fremragende disputats i området, og som med
udgangen af 1948 vil være vendt tilbage fra omfattende studier i udlandet«. Hermed hen
tydedes til dr. Sløk, der som nævnt siden efteråret 1949 har bestridt det omtalte lektorat.
Om dr. Sløks undervisning i dette embede har tidligere været talt. Hans forskningsar
bejde må her omtales noget mere udførligt. Foruden mindre afhandlinger i danske og
udenlandske tidsskrifter, har dr. Sløk siden sin disputats publiceret en række større, bety
delige videnskabelige arbejder. I 1951 skrev han en systematisk-teologisk afhandling »Die
Formbildungen der Sprache und die Kategorie der Verkündigung«, som udsendtes i Det
lærde Selskabs skrifter, og hvori problemerne fra disputatsen førtes videre. I 1952 skrev
han en klar og dygtig fremstilling af den filosofiske rationalisme (Descartes, Spinoza,
Leibniz), udkommet i serien »Bidrag til Filosofiens Historie«, som udgives af lærere ved
det teologiske fakultet ved Aarhus Universitet. I 1953 udsendte han i samme serie en
bog om Platon. I disse arbejder godtgjorde dr. Sløk, hvad han allerede havde haft lejlighed
til at dokumentere i visse afsnit af disputatsen, at han besidder ganske særlige evner til at
trænge ind i et vanskeligt filosofi-historisk stof og give det en blændende klar fremstilling.
I 1954 udsendte han i videreførelse af sin tidligere Kierkegaard-forskning og i overensstem
melse med den i lektoratets motivering specielt omtalte pligt til at dyrke Kierkegaardforskningen bogen »Die Anthropologie Kierkegaards«, en bog, som har vakt megen op
mærksomhed i Kierkegaard-forskningen ved sin klare redegørelse for strukturen i Kierke
gaards tænkning.
Efter en studierejse i Italien har dr. Sløk givet sig i kast med et stort anlagt forsk
ningsarbejde, der søger at samle linierne i hans tidligere forfatterskab, nemlig en undersø
gelse af den platoniske tænknings indflydelse i den vesterlandske filosofiske og teologiske
idédannelse. Det første arbejde ligger allerede færdigt. Det er en bog om den floren
tinske renæssancetænker Pico della Mirandolas filosofi: »Tradition eller Nybrud«, en af
handling, der efter de systematiske teologers skøn trods sit beskedne ydre omfang repræ
senterer et højdepunkt i dr. Sløks hidtidige produktion og samtidig viser den bestemte ret
ning, som hans forskning vil bevæge sig i.
I overensstemmelse med tendenser, som allerede var synlige i disputatsen, er det efter
hånden blevet mere og mere tydeligt, frem for alt i det sidste arbejde, at dr. Sløks sær
lige begavelse inden for den systematiske teologis område ligger på filosofihistoriens og den
kristne idéhistories felt. Men her synes det også, som om hans begavelse og hans særlige
interesse vil gøre det muligt for ham at præstere en forskningsindsats på områder, hvor i
øjeblikket ingen anden videnskabelig kvalificeret teolog færdes så hjemmevant som han.
Da dr. Sløk imidlertid som seminarielærer og universitetslærer kun har en begrænset
tid til rådighed for den egentlige forskning, må det til trods for den store arbejdskraft,
som hans hidtidige produktion vidner om, befrygtes, at det ikke vil være muligt for ham
at gennemføre sit forskningsprogram, såfremt han ikke får sin hele tid og kraft frigjort
til forskning og undervisning på sit egentlige felt, sådan som det kun er muligt i et pro
fessorat i hans fag. Fakultetet lægger derfor overordentlig megen vægt på bevarelse af dr.
Sløks fremragende indsats for dansk teologi, derved at han gennem omdannelse af lekto
ratet i systematisk teologi til et ekstraordinært professorat knyttes fast til universitetet.
Da allerede lektoratet bandt dr. Sløk til at arbejde med filosofiens og den kristne
tankes historie gennem forpligtelse til særlig at beskæftige sig med Kierkegaard-forsknin
gen, vil et sådant professorat være at nærmere afgrænse som et professorat i systematisk
teologi med filosofihistorie og kristen idéhistorie som speciale.
Herved gives der ikke alene dr. Sløk mulighed for i sit fags centrale emneområde at
føre sine vigtige studier videre, men tillige gives der herved undervisningen i systematisk
teologi og kirkehistorie en vigtig hjælp. Filosofihistorien og den kristne dogme- og teologihistorie, hvori henholdsvis de kristne ideers almene baggrund og specielle udformning stu
deres, er en ikke ubetydelig del af det systematisk teologiske stof til embedseksamen, ligesom
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disse discipliner hører med til kirkehistoriens bifag. Filosofihistorien er da også fag til
forprøven og sammen med dogme- og teologihistorie eller kristen idéhistorie en del af
eksamensstoffet til embedseksamen, ligesom dogmehistorie og teologihistorie, hvori vig
tige afsnit af filosofihistorien indgår, er en del af det kirkehistoriske eksamensstof. Et
professorat i systematisk teologi med speciale i filosofihistorie og kristen idéhistorie vil
derfor yde vigtige bidrag også til undervisningen i de to andre systematisk-teologiske fag,
dogmatik og etik, som slet ikke lader sig studere uden kendskab til filosofiens og de kristne
ideers historie, samt i kirkehistorien.
Under henvisning til den overordentlige betydning af at bevare dr. Johannes Friis
Sløks fulde indsats i undervisning og forskning for dansk teologi og specielt for det teo
logiske forskningsarbejde, der gøres ved Aarhus Universitet, tillader fakultetet sig at an
drage om, at lektoratet i systematisk teologi omdannes til et ekstraordinært professorat i
systematisk teologi med filosofihistorie og kristen idéhistorie som speciale.

Efter at lektoratet i systematisk teologi på finansloven for 1959-60 er omdan
net til et professorat, har universitetsbestyrelsen med undervisningsministeriets
godkendelse ansat dr. theol. Johannes Friis Sløk som ekstraordinær professor i
teologi med filosofihistorie og kristen idehistorie som speciale fra 1. april 1959.

UDVALGSARBEJDE

Et nedsat udvalg vedrørende studietidsproblemer bestod af professorerne, dr. phil.
Erling Hammershaimb, dr. theol. P. G. Lindhardt og dr. theol. Regin Prenter.

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Professor, dr. phil. E. Hammershaimb har i tiden 15. august til 1. november 1958
deltaget i den af Carlsbergfondet bekostede arkæologiske expedition til det gamle
Fønikien.
Professor W. C. van Unnik, Utrecht Universitet, holdt den 8. oktober 1958 en
forelæsning over: »Dominus Vobiscum, meaning and background of a liturgical
formula«.
Professor, dr. theol. Regin Prenter har den 20. oktober 1958 holdt en gæste
forelæsning på Mansfield College, Oxford, over: »Creation and Worship«.
Professor, D. Dr. Peter Brunner, Heidelberg, holdt i dagene 12. og 13. marts
1959 forelæsninger over: »Die Freiheit der Menschen in Gottes Heilsgeschichte«.
Professor, dr. G. Quispel, Utrecht, holdt den 6. april 1959 forelæsning over:
»The recently discovered Sayings of Jesus (The Gospel of Thomas)«.

FAKULTETSUNDERVISNINGEN
Dr. theol. Johannes Munck, professor i teologi med nytestamentlig eksegese som hovedfag.
Efterårssemestret 1958: 1. Gennemgang af Paulus’ brev til filipperne. (2). - 2. Nytestamentligt
seminar. (2). - 3. Forelæsninger over de forskellige teologiske fag i forening med fakultetets øvrige
lærere. - 4. Kursus i nytestamentlig græsk for klassisk sproglige studenter ved undervisningsassi
stent, cand. theol. Niels Hyldahl. (4).
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Forårssemestret 1959: Professoren var fritaget for undervisningspligt. - Kursus i nytesta
mentlig græsk for nysproglige og matematisk-naturvidenskabelige studenter afholdtes ved
undervisningsassistent, cand. theol. Niels Hyldahl. (4).
Dr. phil. E. Hammershaimb, professor i gammeltestamentlig eksegese.
Efterårssemestret 1958: 1. Gennemgang af udvalgte kapitler fra Jesajas bog. (2). - 2. Øvelser
over aramaiske tekster for viderekomne. (2). - 3. Kursus i hebraisk for begyndere ved cand. theol.
Niels Hyldahl som undervisningsassistent. (4).
Forårssemestret 1959: 1. Gennemgang af psalmer. (2). - 2. Fortsættelse af øvelser over aramaisk for viderekomne. (2). - 3. Fortsat kursus i hebraisk for begyndere ved cand. theol. Niels Hyl
dahl som undervisningsassistent. (4). - 4. Kursus i bibelkundskab ved cand. theol. Niels Hyldahl
som undervisningsassistent. (3).
Dr. theol. P. G. Lindhardt, professor i teologi med kirke- og dogmehistorie som hovedfag.
Efterårssemestret 1958: 1. Eksaminatorier over det 16. og 17. århundredes kirkehistorie. (1). 2. Øvelser over udvalgte tekster til anglikanismens historie i det 16. århundrede. (2). - 3. Øvelser
- i fællesskab med universitetsadjunkt, dr. theol. A. Pontoppidan Thygesen - over dansk kirke
historie 1800-1825. (2). - 4. Gennemgang af kirkehistorien på grundlag af Holmquist-Nørregaards håndbog ved undervisningsassistent, sognepræst K. Bang. (4). - 5. Gennemgang af kirke
historien på grundlag af H. V. Schuberts Grundzüge der Kirchengeschichte og Jens Nørregaards
dogmehistorie ved undervisningsassistent, cand. theol. Søren Nordentoft. (3).
Forårssemestret 1959: 1. Eksaminatorier over det 18. og 19. århundredes kirkehistorie. (1). 2. Øvelser over udvalgte tekster til anglikanismens historie i det 17. århundrede. (2). - 3. Øvelser i fællesskab med universitetsadjunkt, dr. theol. A. Pontoppidan Thyssen - over dansk kirkehistorie
1825^49. - 4. Gennemgang af kirkehistorien på grundlag af Holmquist-Nørregaards håndbog ved
undervisningsassistent, sognepræst K. Bang. (4). - 5. Gennemgang af kirkehistorien på grundlag
af H. v. Schuberts Grundzüge der Kirchengeschichte og Jens Nørregaards dogmehistorie ved
undervisningsassistent, cand. theol. Søren Nordentoft. (3).
Dr. theol. K. E. Løgstrup, professor i teologi med etik og religionsfilosofi som hovedfag.
Efterårssemestret 1958: 1. Gennemgang af den specielle etik på grundlag af et udvalg af
Luthers socialetiske skrifter. (4). - 2. Gennemgang af det filosofihistoriske stof for forprøvestude
rende ved undervisningsassistent Søren Nordentoft. (4). - 3. Kursus i systematisk teologi ved
undervisningsassistent Søren Nordentoft. (4). - 4. Indledningsforelæsning i forbindelse med fakul
tetets øvrige lærere.
Forårssemestret 1959: Øvelser over Bent Schultzer, Relativitet. (2).
Dr. theol. Regin Prenter, professor i teologi med dogmatik som hovedfag.
Efterårssemestret 1958: 1. O. Cullmann: Die Christologie des Neuen Testaments. (2). 2. P. Tillichs kristologi på grundlag af »Systematic Theology« I og IL (1). - 3. Øvelser over læren
om det kirkelige embede. (2). -4. Sammen med fakultetets øvrige lærere afholdtes en forelæsnings
række for de nye studerende om det teologiske studium.
Forårssemestret 1959: 1. Gustaf Wingrens arbejder angående teologiens metode. (3). -2. Øvel
ser over teologiske metodespørgsmål. (2). - 3. Ved undervisningsassistent, cand. theol. Søren
Nordentoft afholdtes et kursus i dogmatikken. (4).
Dr. theol. Johannes Sløk, lektor i systematisk teologi.
Efterårssemestret 1958: 1. Øvelser over Platons dialog Gorgias. (2). - 2. Forelæsninger over
filosofi-historiske emner fra 17.-18. årh. (2).
Forårssemestret 1959: 1. Øvelser over Aristoteles. (2). - 2. Forelæsninger over det eksistentia
listiske teaters filosofiske betydning. (2).

Poul Nepper-Christensen, lektor i bibelsk eksegese.
Efterårssemestret 1958: 1. Forelæsninger over Johannes evangeliets underberetninger. (2). 2. Kursorisk gennemgang af de apokryfiske evangelier. (2).
Forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger over det lukanske særstof. (2). - 2. Nytestamentligt
seminar over udvalgte perikoper i homiletisk belysning. (2).

101
A. Pontoppidan Thyssen, universitetsadjunkt.
Efterårssemestret 1958: Øvelser over Dansk kirkehistorie 1800-1825.
Forårssemestret 1959: Gennemgang af reformatorisk teologi.

DOKTORDISPUTATS

Cand. theol. Kaj Baagø forsvarede den 22. november 1958 sin for erhvervelsen af
den teologiske doktorgrad skrevne afhandling: »Magister Jac. Chr. Lindberg.
Studier over den grundtvigske bevægelses første kampe«. Som officielle opponen
ter fungerede professorerne dr. theol. Hal Koch og dr. theol. P. G. Lindhardt. Fra
auditoriet opponerede sognepræst Kaj Thaning, Asperup, og dr. theol. Knud
Banning, København.

PRØVER
Prøven i hebraisk:

Vinteren 1958-59:
Sommeren 1959:

Der gik 2 op til prøven - 2 bestod.
- - 18 ----- 17
Ialt gik 20 op til prøven - 19 bestod.

Forprøven (-?
Vinteren 1958-59:
Sommeren 1959:

prøven i hebraisk):

Der gik 8 op til prøven - 6 bestod.
9 - - - 4 Ialt gik 17 op til prøven - 10 bestod.

TEOLOGISK EMBEDSEKSAMEN

Skriftlige opgaver.
Vinteren 1958/59: Nytestamentligt bifag: Templets plads i senjødedommen og de kristnes forhold
til det indtil Jerusalems ødelæggelse. - Nytestamentlig eksegese: Galaterbrevet 4, 21-31. - Gammel
testamentlig eksegese: a) Kandidater med ældre ordning: Amos 9, 7-15. b) Kandidater med
minimum: Psalme 6. - Kirkehistorie: Den danske kirkes historie indtil 1170.- Dogmatik: En
dogmatisk analyse af den nytestamentlige overlevering om nadverens indstiftelse med særligt
henblik på spørgsmålet om denne overleverings kritiske funktion over for de kirkelige udform
ninger af læren om nadveren. - Etik med religionsfilosofi: a) Kandidater, der opgiver Luthers
socialetiske skrifter: Brugen af analogibegrebet i redegørelsen for gudserkendelsens karakter,
b) Kandidater, der opgiver skrifter enten af Paul Ramsey eller Jacob Knudsen: Der ønskes en
erdegørelse for de problemer, som Leo Tolstoys opfattelse af Bjergprædikenen rejser.
Sommeren 1959: Nytestamentligt bifag: a) for kandidater, som opgiver indledning og tids
historie: Tidsfæsteisen af Paulus’ liv og breve, b) for kandidater, som opgiver/. Munck: Paulus
und die Heilsgeschichte og O. Cullmann: Die Christologie des Neuen Testaments: Anvendelsen af
Kyrios-titelen inden for urkristendommen. - Ny Testamente: 1 Kor 10, 1-13. - Gammel Testa-
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mente: a) ældre ordning: Jeremia 1, 4-14. b) minimum: Genesis 48, 15-22. - Kirkehistorie:
Fransiskanerordenens indsats i den teologiske tænknings historie. - Dogmatik: Den historisk
kritiske bibelforsknings forhold til synet på bibelen som åbenbaringsvidnesbyrd. - Etik: Luthers
lære om korset i kaldet.

Afholdte eksaminer.

1. del:
Vinteren 1958-59: Der gik 4 op til eksamen - 4 bestod.
Sommeren 1959:
1 - -1

Ialt gik 5 op til eksamen - 5 bestod.
2. del:
Vinteren 1958-59: Der gik 6 op til eksamen - 6 bestod.
Sommeren 1959:
4 - - 4

Ialt gik 10 op til eksamen - 10 bestod.

Hele prøven:
Vinteren 1958-59: Der gik 2 op til eksamen - 2 bestod.
Sommeren 1959:
3 - - 2
-

Ialt gik 5 op til eksamen - 4 bestod.

Vinteren 1958-59:
Jørgen Vilhelm Algreen-Petersen (1951). 80 points. Laudabilis.
Lise Bender (1952). 86 points. Laudabilis.
Arnold Kæseler (1953). 103 points. Laudabilis.
Vagn Laursen (1952). 97 points. Laudabilis.
Carl Johannes Lind (1952). 121 points. Laudabilis et qvidem egregie.
Erling John Pedersen (1950). 108 points. Laudabilis.
Benneth Østergård Petersen (1952). 86 points. Laudabilis.
Henning Kai Skjøt-Pedersen (1949). 82 points. Laudabilis.
Sommeren 1959:
Per Fisker (1948). 110 points. Laudabilis.
Carl Vilhelm Fogh-Hansen (1953). 87 points. Laudabilis.
Hans Oluf Hansen (1953). 90 points. Laudabilis.
Alice Emilie Jespersen (1952). 111 points. Laudabilis.
Erik Børge Jensen Møli (1946). 104 points. Laudabilis.
Niels Østergaard (1949). 66 points. Haud illaudabilis.

Det naturvidenskabelige fakultets virksomhed
i det akademiske år 1958—59

DEKANVALG

På sit møde den 27. april 1958 valgte det naturvidenskabelige fakultet professor
Jens Lindhard til dekan for det akademiske år 1958-59.
ANORDNING

Under den 22. juli 1959 udstedes følgende anordning om indretning af skole
embedseksamen i den matematisk-fysiske faggruppe under det naturvidenskabelige
fakultet 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: I henhold til § 5, stk. 1, i lov nr. 73 af 7. marts 1952 om Århus
universitet fastsættes følgende bestemmelser om indretning af skoleembedseksamen
i den matematisk-fysiske faggruppe under det naturvidenskabelige fakultet ved
Aarhus Universitet:
§ 1. Under det naturvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet afholdes
skoleembedseksamen i den matematisk-fysiske faggruppe (matematik, fysik, kemi,
astronomi) i overensstemmelse med reglerne for den ved kgl. anordning af 13.
august 1924 med ændring af 7. december 1950 og ved undervisningsministeriets
bekendtgørelser af 20. august 1924, 19. oktober 1931, 12. januar 1943, 22. august
1947 og 27. december 1950 indrettede skoleembedseksamen i den matematiskfysiske faggruppe under det matematisk-naturvidenskabelige fakultet ved Køben
havns universitet. Prøven i faget gymnastik kan dog ikke aflægges ved Aarhus
Universitet.
§ 2. Hermed ophæves anordning af 3. januar 1957 om indretning af forprøve
til skoleembedseksamen i den matematisk-fysiske faggruppe under det naturviden
skabelige fakultet ved Aarhus Universitet.
Givet på Gråsten slot, den 22, juli 1959.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.
Frederik R.
Jørgen Jørgensen.

104

EMBEDSBESÆTTELSER

Til det ledige professorat i eksperimentel fysik indkom ved ansøgningsfristens ud
løb den 15. november 1958 ansøgninger fra afdelingsleder K. J. Brostrøm, docent
T. J. Lindqvist og dr. phil. Karl Ove Nielsen.
Til bedømmelse af ansøgernes kvalifikationer nedsatte fakultetet et udvalg be
stående af professorerne P. Kristensen og J. Linhard, samt professor, dr. phil.
J. K. Bøggild, København og afdelingsleder, dr. phil. O. Kofoed-Hansen, Risø.
Udvalget afgav under 9. december 1958 følgende indstilling til fakultetet:
Undertegnede, hvem det naturvidenskabelige fakultet har anmodet at bedømme kvalifikatio
nerne af ansøgerne til det ledige professorat i eksperimentel fysik, skal herved udtale føl
gende:
Ansøgerne er afdelingsleder K. J. Brostrøm, docent T. 1. Lindqvist, og dr. phil Karl Ove
Nielsen.
Ved bedømmelsen af ansøgningerne har vi lagt vægt på at vurdere ansøgernes
kvalifikationer indenfor nyere områder af eksperimentel atomfysik og atomkernefysik, sva
rende til det i opslaget om den ledige stilling anførte.

Afdelingsleder K. J. Brostrøm, som er 53 år gammel, har i 1935 bestået skoleembedseksa
men ved Københavns Universitet, med fysik som hovedfag. Brostrøm har siden sin ek
samen været knyttet til Institut for teoretisk fysik, Københavns Universitet, bortset fra en
kortere tilknytning til Universitetets fysiske laboratorium i 1941-1942. I 1942 blev han fast
videnskabelig assistent ved Institut for teoretisk fysik, og i 1955 afdelingsleder samme
steds.
Brostrøm har været en meget aktiv deltager i de på instituttet udfoldede bestræbelser
på at udvikle apparater og udstyr med henblik på at iværksætte eksperimentelle undersøgel
ser over atomkernernes egenskaber og omdannelse. Han har deltaget i opbygningen af in
stituttets kaskadegenerator, og har forestået opbygningen af både den 2 millioner volts og
af den 4.5 millioner volts elektrostatiske højspændingsgenerator. Disse meget store appara
ter har været benyttet ved talrige eksperimentelle undersøgelser og har udgjort en meget
væsentlig del af det eksperimentelle udstyr på instituttet.
Brostrøms videnskabelige arbejder omfatter en større række kernefysiske emner, i hoved
sagen sådanne, til hvilke de af ham konstruerede acceleratorer har fundet anvendelse. Ad
skillige af disse undersøgelser har været af fundamental betydning.
Brostrøms to første afhandlinger er udført i samarbejde med T. Bjerge. Ved hjælp af
tågekammermetoden, som Brostrøm havde grundigt kendskab til, udførte de den første
måling af maksimalenergien af betaspektret af den af T. Bjerge opdagede radioaktive iso
top He6. I en tredie afhandling, sammen med T. Bjerge og J. Koch, beskrives almindelige
henfaldskurver for blandede fissionsprodukter. Brostrøms fjerde afhandling, udført sam
men med J. Koch og T. Lauritsen, omhandler det meget betydningsfulde spørgsmål om de
forsinkede neutroner fra uranfissionen. Også dette arbejde var en af de første undersøgelser
på sit område.
Fire afhandlinger fra årene 1940-41 redegør for en række omfattende undersøgelser
af fissionsfragmenters baner i tågekamre, udført i samarbejde med J. K. Bøggild og T. Lau
ritsen. Disse arbejder var af afgørende betydning for kendskabet til hurtige og højt ladede
atomare partiklers gennemtrængning gennem stoffer, og var af vigtighed for det videre
studium af fissionsprocessen. En af de fire afhandlinger er udført i samarbejde med N. Bohr
og giver den grundlæggende teoretiske beskrivelse af højt ladede partiklers opbremsning.
I fire afhandlinger fra årene 1947-1951 beskrives en række undersøgelser af udbytte
kurver for forskellige kernereaktioner ved atomkerners beskydning med protoner. Disse
arbejder er udført i samarbejde med forskellige andre forskere. Det skal fremhæves, at
resultaternes høje kvalitet først og fremmest skyldes den store grad af stabilitet, som er op
nået i den af Brostrøm konstruerede accelerator til 2 millioner volt. Især udbyttekurven for
gammastråling fra protoner indfanget i aluminium betragtes af fysikere verden over som
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det klassiske arbejde på dette område, og resultaterne findes gengivet i adskillige moderne
lærebøger over kernefysik.
Fire afhandlinger, skrevet delvis i samarbejde med andre forskere, omhandler de accele
ratorer, til hvis konstruktion Brostrøm har bidraget så afgørende. Det er indlysende, at
disse store og meget vanskelige konstruktionsarbejder har lagt beslag på den væsentligste
del af Brostrøms tid. De relativt kortfattede beskrivelser af instrumenterne må siges at
dække over en overordentlig stor indsats. Den viden og indsigt, som ligger bag en så om
fattende konstruktions virksomhed, har kvalificeret Brostrøm som en af Europas mest an
sete specialister inden for dette felt.
Brostrøm har deltaget aktivt i undervisningen ved Københavns Universitet, såvel ved
specialforelæsninger som ved eksperimentel undervisning. Han har undervist ved Hærens
Officersskole og der været leder af skolens fysiske laboratorium. Tre afhandlinger af mere
pædagogisk karakter vidner om en udmærket fremstillingsevne.
Som konklusion kan det siges, at Brostrøm har stor erfaring og indsigt i atomkernefy
sikkens eksperimentelle metoder og resultater. Tyngdepunktet for hans videnskabelige
indsats er utvivlsomt konstruktionen af de store acceleratorer, der udgør en væsentlig del
af de instrumenter, der har gjort det muligt for instituttet at gennemføre et tidssvarende
og frugbart forskningsprogram. Hans publikationer omfatter mange områder inden for
atomkemefysikken og atomfysikken, og vidner om, at han er en dygtig og initiativrig
forsker, som har blik for og evne til at udnytte de apparatkonstruktioner, til hvis tilveje
bringelse han selv har ydet så stor indsats. Hans erfaring og indsigt har sat sit tydelige
præg på en række arbejder udført af fagstuderende og af yngre videnskabsmænd ved insti
tuttet.

Docent T. I. Lindqvist, som er 33 år gammel, er svensk statsborger og har taget eksamen
som fil. mag. i 1951 og som fil. lie. i 1952 ved Uppsala Universitet, og han erhvervede i
1957 den filosofiske doktorgrad sammesteds.
I tiden fra 1948 til 1958 har Lindqvist været ansat ved Fysiska Institutionen ved Upp
sala Universitet, siden 1957 som docent.
Fra 1958 er Lindqvist ansat som fysiker ved ASEA’s atomkraft afdeling og er ved dette
arbejde blevet fortrolig med mange aspekter vedrørende uranreaktorer.
Lindqvist har arbejdet ved Indiana og Columbia Universiteterne i USA og ved ETH i
Zürich, sammenlagt i 2 år.
Lindqvists videnskabelige arbejde falder inden for området beta- og gamma-strålespektroskopi. Til sådanne undersøgelser har han anvendt en meget afvekslende serie af in
strumenter og har selv konstrueret eller deltaget i konstruktion af flere sådanne instru
menter, blandt andet af vinkelkorrelations måleudstyr og gamma-stråle polarisations måle
udstyr, om hvilke emner han har publiceret tre afhandlinger i samarbejde med andre med
arbejdere ved Fysiska Institutionen.
På flere punkter har Lindqvist bidraget til meget betydningsfulde og fundamentale
undersøgelser inden for sit speciale. Der foreligger elleve afhandlinger (hvoraf otte er udført
sammen med andre forskere) omhandlende detaillerede undersøgelser af sønderdelingsske
maer for en række isotoper. Ved disse undersøgelser er benyttet mange forskellige typer
af instrumenter af nyeste art. I alle arbejder lægges en betydelig indsigt for dagen med
hensyn til eksperimenternes opbygning og tolkning, og det er åbenbart, at Lindqvist er for
trolig med teorien for atomkerner og er i stand til at benytte teorien ved planlægning og
fortolkning af forsøgene. De nævnte afhandlinger indeholder mange nye data og betyde
lige korrektioner af tidligere af andre forskere foretagne konklusioner.
Lindqvist har publiceret to eksperimentelle afhandlinger i samarbejde med den frem
stående amerikanske forsker C. S. Wu. Dette arbejde må anses for det bedste eksisterende
eksperimentelle arbejde vedrørende den indre bremsestråling fra K-indfangning. Det er
gennemført med omhyggelig teknik og med blik for detailler og nødvendige eksperimen
telle korrektioner, og måleresultaterne er sammenlignet med de nyeste teorier. Sammen med
de forskere, som har udarbejdet disse teorier, P. Martin og R. J. Glauber, har Wu og Lind
qvist senere publiceret en nøjere teoretisk-eksperimentel sammenligning i hvilken såvel
teori som eksperiment er ført frem til det nøjagtigst mulige stade på indeværende tidspunkt.
Lindqvists to afhandlinger sammen med B. G. Petterson og K. Siegbahn vedrørende den
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indre Compton effekt kan sammenlignes med arbejdet med C. S. Wu i grundighed, detaille
og sammenligning med teorien. Det er tillige den første absolut sikre påvisning af den på
gældende effekt.
Lindqvists undersøgelse sammen med L. A. Page og B. G. Petterson berører de nyeste
felter inden for beta og gamma Spektroskopien, nemlig de polarisationsfænomener, som
følger af mangelen på paritetsbevarelse i beta-sønderdelingsprocessen. Forsøgets resultat
står i skarp modstrid til anerkendte teoretiske beskrivelser, hvilket forfatterne er fuldt klare
over. Det er derfor meget ønskeligt, at forsøget gentages. Det kan understreges, at forsøget
bygger på en nykonstruktion vedrørende polarisationsanalysatoren.
Lindqvist har deltaget aktivt i undervisningen i fysik ved Uppsala Universitetet, såvel
ved forelæsningsvirksomhed som ved arbejdet med eksperimentelle kurser, og han har i
nogle publikationer af mere populær art vist en udmærket fremstillingsevne.
Som konklusion kan siges, at Lindqvist ved sit arbejde har bidraget med en række in
teressante og fundamentale undersøgelser inden for den moderne kernefysik. Han er tillige
meget fortrolig med den nyeste teori og forstår at udnytte sit eksperimentelle materiale til
sammenligning med teorien. Han har hidtil arbejdet på et noget begrænset område, men
han har her vist betydeligt initiativ og stor teknisk opfindsomhed og snilde.

Dr. Karl Ove Nielsen, som er 38 år gammel, har taget eksamen som civilingeniør under
den elektrotekniske faggruppe (svagstrømsretningen) og erhvervede i november 1958 den
filosofiske doktorgrad ved Københavns Universitet.
I tiden fra 1947 til 1957 var Nielsen ansat ved Institut for teoretisk fysik, Københavns
Universitet, hvor han har deltaget i driften af instituttets cyclotron og isotopseparator, og
har i forbindelse med isotopseparatoren varetaget den tekniske genopbygning efter in
strumentets flytning til nye lokaler i 1952. Han har forestået opbygningen af instituttets an
læg af servostyrede omformere til strømforsyning af magneter og publiceret en mindre
artikel om dette emne.
Fra 1957 blev Nielsen ansat som leder af Risøreaktoren DR2, hvor han har den an
svarsfulde opgave at forestå reaktorens igangsætning og fremtidige drift.
Herudover har Nielsen varetaget forskellige opgaver vedrørende kernefysikkens prakti
ske anvendelse, såvel for privat industri som for civilforsvarsstyrelsen, og har et godt
indblik i isotopers tekniske anvendelse, som det fremgår af en oversigtsartikel, han har
skrevet om dette emne. Endvidere har han deltaget i konstruktionen af den elektroniske
regnemaskine i Lund.
Nielsens væsentligste videnskabelige indsats falder i tilknytning til arbejdet ved forbed
ring af instituttets isotopseparator, som ved hans indsats er ført frem til et stade, hvor den
kan separere isotoper af praktisk taget alle grundstoffer, medens den tidligere kun var
beregnet til separation af sådanne stoffer, som kunne fremstilles i luftform. Af de syv
afhandlinger om disse emner er fem publiceret sammen med andre medarbejdere ved
isotopseparatoren, medens to er publiceret selvstændigt. Hovedpunkterne i disse arbejder
er en væsentligt forbedret ionkildeteknik, en indgående analyse af opsamlingsteknikken,
en ny opsamlingsmetode: opsamling ved spredningsmetoden, samt en række automatiserin
ger af instrumentet blandt hvilke især den kontinuerte scanning af beamet bør nævnes. På
alle disse punkter har Nielsen udvist en betydelig opfindsomhed og megen omhu. Det kan
nævnes, at arbejdet med forbedring af ionkildeteknikken har givet Nielsen anledning til
en nøjere undersøgelse af de fundamentalt betydningsfulde og vanskelige problemer ved
rørende egenskaberne af et plasma.
I forbindelse med studierne af opsamlingsteknikken er Nielsen blevet ført til en un
dersøgelse af rækkevidden af atomare partikler med energier nær 50 keV, om hvilket emne
der foreligger en afhandling. Emnet har også betydelig fundamental interesse. Undersø
gelsen viser, at Nielsen formår at tage initiativet til udforskning af vigtige fysiske pro
blemer af almen betydning.
De resterende syv videnskabelige afhandlinger beskriver en række kernefysiske under
søgelser af isotoper renfremstillet ved hjælp af isotopseparatoren og er alle udført i sam
arbejde med forskellige medarbejdere fra andre arbejdsgrupper ved instituttet. Nielsen har
således deltaget i brugen af et større antal instrumenter, og han har deltaget aktivt i
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resultaternes tydning, selvom hovedvægten af hans personlige indsats har ligget på de tek
niske områder, især arbejdet mod isotopseparatoren.
Nielsen har undervist både ved forsvarsakademiet og i forbindelse med Dansk Ingeniør
forenings og Lægeforeningens isotopkurser. Han har udarbejdet et kompendium til brug ved
undervisningen i kredsløbsteori på forsvarsakademiet og har deltaget i opbygning af eks
perimentelle kurser.
Det fremgår af det ovenstående, at Nielsen med megen dygtighed har forestået kon
struktionen af større instrumenter til kernefysisk forskning, og herved har vist betydelig
teknisk dygtighed og snilde. Udover sin tekniske indsats har han beskæftiget sig med visse
af den moderne kerne- og atomfysiks fundamentale emner, og har her vist initiativ til at
tage nye fysiske problemer op.
Sammenfattende skal vi ud fra de i indledningen nævnte synspunkter udtale, at de tre
ansøgere alle må betragtes som kvalificerede til den ledige stilling. Vi finder imidlertid, at
Brostrøms videnskabelige arbejder berører flere områder af den moderne atomfysik og
atomkemefysik end de to andre ansøgeres arbejder. Tillige finder vi, at hans indsats og
erfaring i forbindelse med opbygning af eksperimentelt apparatur langt er de andres over
legen. Vi indstiller derfor, at det ledige professorat i eksperimentel fysik besættes med af
delingsleder K. J. Brostrøm.
Århus, den 9. december 1958.

J. K. Bøggild

O. Kofoed-Hansen

P. Kristensen

J. Lindhard.

På sit møde den 15. december 1958 sluttede fakultetet sig enstemmigt til ud
valgets indstilling. Sagen indsendtes til universitetsbestyrelsen, som efter at have
indhentet undervisningsministeriets godkendelse ansatte afdelingsleder K. J. Bro
strøm som professor i eksperimentel fysik fra 1. januar 1959.

Efter at der ved undervisningsministeriets skrivelse af 11. september 1958 på
forventet bevilling på tillægsbevillingslov for 1958/59 var meddelt tilladelse til
oprettelse af et nyt professorat i matematik indstillede professorerne E. Sparre
Andersen og Svend Bundgaard, at man i betragtning af den alvorlige mangel på
tilstrækkeligt kvalificerede danske videnskabsmand under den matematisk-fysiske
faggruppe søgte hjemmel for at knytte professor W, W. Rogosinski, Newcastle
upon Tyne, til fakultetet for en 3-5 årig periode med status som professor i mate
matik og med et honorar, der ækvivalerer en dansk professorgage.
Om professor Rogosinskis kvalifikationer forelå følgende udtalelse af 19.
november 1958 fra professorerne, dr. phil Werner Fenchel og dr. phil. Børge Jessen,
København :
På fakultetets anmodning af 17. ds. skal vi udtale følgende om professor W. W. Rogosinski’s
videnskabelige kvalifikationer.
Professor Rogosinski’s videnskabelige produktion spænder over mange grene af den ma
tematiske analyse. Efter at han i sin dissertation af 1922 havde gjort et meget dybtliggende
resultat fra den analytiske talteori lettere tilgængeligt, og efter at han i 1924 havde givet et
vigtigt bidrag til de Dirichletske rækkers teori, vendte han sig hovedsagelig dels til de analy
tiske funktioners, dels til Fourierrækkernes teori.
Inden for funktionsteorien var det især værdifordelingsproblemer for forskellige funk
tionsklasser, som han i en række afhandlinger behandlede resultatrigt med interessante, til
dels elementære metoder. Endvidere lykkedes det ham i tilknytning til Carathéodory’s klas
siske arbejder at løse koefficientproblemet for vigtige funktionsklasser; specielt kan nævnes
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hans betydningsfulde resultater for typisk-reelle potensrækker. I de senere år har han, tildels
i samarbejde med andre matematikere, taget en omfattende klasse af ekstremumproblemer
for analytiske funktioner op til systematisk behandling og har ved at inddrage funktionalanalytiske hjælpemidler opnået særdeles smukke og afrundede resultater.
Om Fourierrækker foreligger ikke blot et større antal afhandlinger (tildels forfattet sam
men med G. H. Hardy), men også en udmærket lille lærebog fra 1930 samt en sammen med
Hardy forfattet monografi fra 1944.
Endelig må - foruden en lille lærebog i moderne integralregning - nævnes arbejder om
summabilitetsteori, ekstremumproblemer for trigonometriske polynomier og, fra de senere
år, om funktionalanalyse med betydningsfulde anvendelser på momentproblemet og systemer
af lineære ligninger med uendelig mange ubekendte.
Det fremgår af det anførte, at professor Rogosinski’s produktion er yderst omfattende.
Hans velskrevne arbejder er præget af hans originalitet og hans stræben efter at trænge til
bunds i problemerne. Han er en matematiker af stor international anseelse.

Werner Fenchel

Børge Jessen

På sit møde den 20. november 1958 vedtog fakultetet eenstemmigt at slutte
sig til den afgivne indstilling. Sagen indsendtes gennem universitetsbestyrelsen til
undervisningsministeriet, der under 23. marts 1959 meddelte tilladelse til, at der
på forventet efterbevilling i en 3-årig periode tillægges professor W. W. Rogosinski
et årligt honorar på 25.000 kr. + honorartillæg som udenlandsk gæstelærer i
matematik mod besparelse af lønning til en ordinær professor.
Universitetsbestyrelsen har derefter ansat professor W. W, Rogosinski som
gæsteprofessor i matematik for en 3-årig periode fra 1. august 1959.

Efter at undervisningsministeriet under 2. januar 1959 havde godkendt at
foretage opslag af de nyoprettede professorater i uorganisk kemi og fysisk kemi
med bemærkning, at de foretrukne ansøgere vil blive designerede som professorer
med henblik på deltagelse i arbejdet med indretning af de under opførelse værende
bygninger, og at endelig udnævnelse i stillingen vil ske, så snart de undervisningsog bygningsmæssige forhold tillader det, foretoges opslag den 7. januar 1959.
Ved ansøgningsfristens udløb den 1. februar 1959 indkom til professoratet i
uorganisk kemi ansøgninger fra mag. scient. Hakon Nord, mag-scient. Svend Erik
Rasmussen og mag scient Flemming Woldbye.
Til bedømmelse af ansøgernes kvalifikationer nedsatte fakultetet et udvalg
bestående af professorerne Jens Lindhard og dr. phil. Hakon Lund samt professo
rerne, dr. phil. Jannik Bjerrum og dr. phil. A. Tovborg Jensen, København.
Udvalget afgav under 3. juni 1959 følgende indstilling til fakultetet:
Til det nyoprettede professorat i uorganisk kemi ved Aarhus Universitet har der meldt sig
3 ansøgere, nemlig: mag. scient. Hakon Nord, mag. scient. Svend Erik Rasmussen og mag.
scient. Flemming Woldbye.
Vi undertegnede professorer Jannik Bjerrum, A. Tovborg Jensen, Jens Lindhard og
Hakon Lund er den 16. februar 1959 af det naturvidenskabelige fakultet blevet nedsat som
udvalg til at bedømme ansøgernes kvalifikationer og skal herved afgive beretning.
Den indledes med en beskrivelse af de enkelte ansøgeres vitæ og deres videnskabelige
produktion. Derefter følger en konklusion, som munder ud i, at mag. scient. Svend Erik Ras
mussen indstilles til det nyoprettede professorat.
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Hakon Nord.
Ansøgeren er født 24/12 1921, student 1940 og mag. scient, i kemi 1945. Ansøgeren har fra
1944 været ansat ved undervisningen på Kemisk Laboratorium A, Danmarks tekniske Høj
skole, først som vikar, efter sin eksamen som honorarlønnet amanuensis, fra 1949-58 som
amanuensis II, og siden 1/4 1958 som amanuensis i 25. lønningsklasse.
Udover sit undervisningsarbejde på Kemisk Laboratorium A har ansøgeren siden 1953
undervist i fysik og kemi på Hærens Officersskole.
Allerede i studietiden besvarede ansøgeren universitetets prisopgave for 1944 og opnåede
accessit. I 1947 opnåede han guldmedaille for en afhandling om uranoionens oxydation med
molekulær ilt. Samme år studerede Nord i nogle måneder biologisk oxydation hos pro
fessor Syrn i Gdansk, og var 1949-51 British Council stipendiat hos professor Hinshelwood
i Oxford.
Ansøgeren er meget berejst og har ivrigt deltaget i kongresser i udlandet, således meget
i Bunsen Gesellschafts møder.
Ansøgeren har publiceret 8 større eller mindre afhandlinger, deraf 2 sammen med andre
forfattere, og har derudover indsendt to manuskripter.
I sit første arbejde studerer ansøgeren inspireret af sit ophold hos professor Hinshelwood
væksthastigheden af rendyrkede bakteriekulturer. Prigogine og andre har vist, at hastig
heden af en kemisk reaktion, som forløber nær ligevægt, er proportional med reaktionens
affinitet, og det er ansøgerens udgangspunkt, at denne lov med tilnærmelse må antages at
gælde for den levende celle. Begrundelsen herfor er, at affiniteten fordeles over et stort
antal trin, og at det må antages, at den levende celle tilstræber en sådan enzymfordeling,
at man helt undgår tilstedeværelsen af »flaskehalse« i systemet. Dette leder naturligt ansø
geren til den forestilling, at forøgelsen i glukoseforbruget ved overgang fra aerob til anaerob
stofskifte er en simpel termodynamisk konsekvens af den forskellige energetiske værdi
af glukosen i de to tilfælde, og giver derigennem en simpel forklaring af den såkaldte
Pasteureffekt.
I en disputatsafhandling indleveret til Københavns Universitet i 1956 fortsætter ansø
geren disse undersøgelser. Bedømmelsesudvalget forlangte samme år visse ændringer fore
taget, men da disputatsen ikke er genindleveret, skal den ikke omtales nærmere her.
I en anden gruppe af arbejder beskæftiger ansøgeren sig med kinetikken ved autooxida
tionen af urano- og cuproionen og med den kobberkatalyserede autooxidation af ascorbinsyre og thioglykolsyre. I to både experimentalt og teoretisk velgennemførte erbejder når
ansøgeren frem til en meget nær fuldstændig opklaring af mekanismen for oxidationen af
cuproionen og ascorbinsyre, mens forholdene er væsentlig mere komplicerede i de to andre
tilfælde. I tilknytning til sine undersøgelser af cuprooxidationen er ansøgeren endvidere i
stand til at beregne den - som det kan vises - forsvindende fejl, der begåes ved at antage
gyldighed af stationaritetsprincipet for oxygenkoncentrationen i opløsningen.
I en tredie gruppe af arbejder beskæftiger ansøgeren sig med mekanismen for jernets
korrosion og passivitet. Ansøgeren fik interesse for disse problemer i forbindelse med løs
ningen af en mere praktisk betonet opgave vedrørende tæring i centralvarmeanlæg og har
med støtte fra det teknisk-videnskabelige forskningsråd opbygget et moderne udstyret
laboratorium til undersøgelse af kinetikken ved elektrodereaktioner. Ansøgeren opstiller en
syre-basemekanisme for jernets korrosion og giver et arbejdsprogram for dette laboratorium
i en artikel i Ingeniøren. De elektrokemiske metoder, som er bragt i anvendelse, belyses
nærmere i de to indleverede manuskripter: »Kinetics of Electrode Reactions« I og IL I den
første mere teoretisk betonede af disse afhandlinger anvises bl. a. en ny metode til bestem
melse af og kompensering af den potentialforskel, man på grund af ohmsk modstand har
mellem en strømførende experimentalelektrode og en referenceelektrode. I den anden af
handling udført sammen med to medarbejdere rapporteres nogle foreløbige, men meget
smukke forsøg med et teknisk højtudviklet apparatur. Disse forsøg godtgør, at et monomolekulart lag af oxygen er tilstrækkeligt til at passivere en jernoverflade. Forsøgene giver sam
tidig, ved at vise, at en mekanisme af informationsudbredelse er nødvendig, et meget inter
essant bidrag til forståelse af selve grundlaget for periodiske kemiske reaktioners opståen.
Fortsatte forsøg af ansøgeren på dette område må derfor afventes med stor interesse.
Ansøgeren er en experimentelt begavet fysisk kemiker med muligheder for at drive det
vidt, hvis han mere beslutsomt end hidtil offentliggør sine experimentelle resultater. Han
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har et betydeligt organisatorisk talent, og har vist sine pædagogiske evner ved undervisning
af kandidater og af studerende til supplerende fag.
Svend Erik Rasmussen.
Ansøgeren er født 19/11 1925, student 1944 og mag. scient, i kemi 1950. Det følgende år
var ansøgeren vikar først ved Landbohøjskolens kemiske Laboratorium og senere ved univer
sitetets kemiske laboratorium. På et udenlandsk stipendium studerede ansøgeren derefter
et år hos professor Everett i Dundee. 1952-53 var ansøgeren forskningsstipendiat på Kemisk
Laboratorium A, Danmarks tekniske Højskole, derefter vikar og siden 1/11 1954 ama
nuensis sammesteds.
Udover sit undervisningsarbejde ved ovenfor nævnte kemiske laboratorier har ansøgeren
undervist i fysik på Danmarks Ingeniørakademi og ved Danmarks tekniske Højskoles for
beredelseskursus.
Ansøgeren studerede som ovenfor nævnt et år i Skotland, og har flere gang deltaget i
internationale kemikermøder, herunder de internationale konferencer om koordinations
kemi.
Ansøgeren, der omkring 1/4 1959 indleverede en disputatsafhandling til Københavns
Universitet, har derudover en alsidig videnskabelig produktion udført tildels i samarbejde
med professor Everett og to af undertegnede professorer.
Allerede i studietiden på Kemisk Laboratorium A udførte ansøgeren hovedparten af
experimenterne til et arbejde, som i 1952 blev publiceret under titlen: »Acid-base, cis-trans,
and Complex Equilibria in the Cobalt (III)-Ethylenediamine System«. En udløber af dette
'arbejde er en undersøgelse over dannelsen og sønderdelingen af nogle flerkærnede cobalt
(III) komplexer. Experimenterne i begge disse arbejder er udført med stor grundighed og
tålmodighed. Samme egenskaber lægger ansøgeren for dagen i sit arbejde med Everett, hvor
det lykkes at gennemføre nøjagtige målinger med sølvchloridelektroder i vandfri acetone.
I denne sammenhæng bør også nævnes et lille teoretisk arbejde »On the Entropy Effect in
Chelating Processes«, hvor ansøgeren ved at beregne den partielle molære entropi af
ethylendiamin i vandig opløsning på interessant måde griber ind i en stående diskussion om
den såkaldte chelateffekt.
Ansøgeren har også fået brug for sin arbejdskraft ved gennem et par år at være med
arbejder ved udarbejdelsen af et internationalt tabelværk over komplexitetskonstanter. Hans
betydeligste indsats er dog ydet på et andet felt.
I sin vikartid på Landbohøjskolens kemiske laboratorium fik ansøgeren interesse for
røntgenkrystallografi og for løsningen af strukturkemiske problemer. En dér påbegyndt
undersøgelse af antimonkomplexer, der på engang indeholder trivalent og pentavalent
antimon, fik en foreløbig afslutning i 1955. Foranlediget af en diskussion med kolleger på
Kemisk Laboratorium A om nikkelionens stereokemi gik ansøgeren derefter igang med sit
hidtidige hovedarbejde »Om krystal- og molekylstrukturen af 2,2’, 2”-Triamino-triethylaminnikkel (Il)-thiocyanat (Ni”tren” (SCN)*).«
Dette var en meget vanskelig opgave for en endnu uerfaren krystallograf, og det tjener
ansøgeren til stor ros, at det er lykkedes ham at fastlægge strukturen af dette komplicerede
molekyle. Ansøgeren har herunder måttet tage sin tilflugt til krystallografiens »svære artil
leri«, analysen af den tredimensionale Pattersonfunktion. Han har herved fundet løsningen,
hvorefter han har fået sit resultat forfinet ved mindste kvadraters approximation på BellTelephone Co.’s elektronregnemaskine. Resultatet, at konfigurationen er cis octaedrisk, er
overordentlig interessant og diskussionen af bindingslængder og valensvinkler vigtig. Det vil
vinde yderligere i betydning ved sammenligning med strukturen af det simple »tren«hydrochlorid, som ansøgeren har taget op. At fremstillingen indeholder adskillige uholdbare
bemærkninger og burde have været udvidet med flere figurer og et par stærkt ønskelige
beregninger, kan ikke forrykke indtrykket af, at arbejdet er stort og godt. Den almene ind
ledning er klar og medrivende, og både de forgæves forsøg på at komme igennem og den
sluttelige diskussion, der fører til resultatet, er lærerige og vidner om, hvor godt ansøgeren
er inde i den vanskelige teori og i moderne regnemetoder. Det er berettiget at stille ganske
store forventninger til hans fremtidige arbejde på dette område, når han på tre år på egen
hånd er nået så vidt, som han er.

Ill
Ansøgeren har således kvalificeret sig videnskabeligt gennem en temmelig betydelig pro
duktion, men også hans pædagogiske kvalifikationer er gode.
Han har gennem flere år afholdt examinatorier i uorganisk kemi til 1. del, og som bib
liotekar for laboratoriets håndbibliotek har han skrevet en udmærket vejledning til den
uorganisk kemiske litteratur. Hans pædagogiske hovedindsats falder dog i afdelingen for
uorganisk syntese, hvor han i samarbejde med Flemming Woldbye har inddraget moderne
experimentelle metoder i undervisningen.

Flemming Woldbye.
Ansøgeren er født 25/12 1926, student 1945 og mag. scient, i kemi 1953. Han aftjente sin
værnepligt 1946-48 og havde allerede i slutningen af studietiden undervisningsarbejde på
kemisk laboratorium A, Danmarks tekniske Højskole. Siden 1954 har han været amanuensis
sammesteds.
Udover sit undervisningsarbejde på Kemisk Laboratorium A har ansøgeren undervist i
fysik og kemi ved Hærens Officersskole og Danmarks tekniske Højskoles Forberedelses
kursus.
1953-54 studerede ansøgeren ved Illinois Institute of Technology, Chicago, U. S. A., på
et amerikansk stipendium. I juli-august 1958 deltog han i Uppsala Universitetets sommer
skole i kvantekemi, og har endvidere deltaget i de internationale konferencer om koordina
tionskemi i Amsterdam 1955 og i London 1959.
Ansøgeren har i tidsrummet 1955—58 offentliggjort 4 videnskabelige arbejder, heraf 2
sammen med andre forfattere. Derudover har han indsendt 5 kvartalsrapporter til en under
søgelse over den optiske rotationsdispersion af overgangsmetalkomplexer.
Ansøgerens første arbejde er en kritisk studie over den såkaldte »Method of Continuous
Variations« til undersøgelse af komplexdannelse i opløsning. Denne metode har gennem
mange år været meget ukritisk anvendt, og derfor hyppigt ført til gale resultater. Det er nu
ansøgerens fortjeneste, at han i en klar og velskreven afhandling fastlægger denne
metodes ydeevne og anvendelsesområde og derved på afgørende måde griber ind i diskus
sionen om metodens brugbarhed.
Ansøgerens vigtigste experimentelle arbejde med titlen: »Acid-base, cis-trans and Com
plex Equilibria in the Chromium (III) Ethylenediamine System«, er på en vis måde et
analogiarbejde til det tilsvarende arbejde med cobalt (III), hvortil ansøgeren allerede som
student assisterede Svend Erik Rasmussen og en af undertegnede. Men gennemførelsen af
chromarbejdet viste sig at støde på uforudsete vanskeligheder, og det tjener ansøgeren til
ros, at han alligevel med stor udholdenhed fører arbejdet til en afslutning. Et af proble
merne i dette arbejde var at skulle bestemme små mængder tris(ethylendiamin)chrom (III)
ved siden af dihydroxobis(ethylendiamin)chrom(III). Dette problem var indirekte årsagen
til, at ansøgeren i samarbejde med Arne Jensen og en af undertegnede udarbejdede en søjlechromatografisk metode til adskillelse af robuste komplexer.
Endnu inden de omtalte arbejder var afsluttet, påbegyndte ansøgeren en systematisk
undersøgelse af den optiske rotationsdispersion hos overgangsmetalkomplexer. Denne under
søgelse er endnu kun i sin begyndelse, og bygningen af et mere effektivt måleapparatur er
under forberedelse, men de allerede opnåede resultater over, hvilke ligandfeltbånd der bliver
optisk aktive, når en optisk aktiv ligand indføres i komplexet, synes at rumme meget inter
essante perspektiver.
Ansøgerens produktion er endnu kun beskeden, men han er utvivlsomt en lovende ung
videnskabsmand, og dertil en dygtig lærer med betydelige administrative evner.
Som amanuensis har han i tidens løb gjort tjeneste i alle Kemisk Laboratorium A’s
afdelinger, men hans hovedindsats falder i afdelingen for uorganisk syntese, hvor han i sam
arbejde med Svend Erik Rasmussen har inddraget moderne experimentelle metoder i
undervisningen. Han har også dokumenteret sine pædagogiske evner ved at skrive en udmær
ket vejledning: »Om sikkerhed og forholdsregler mod ulykker i det kemiske laboratorium«,
og ved at holde forelæsninger over den uorganiske synteses teori og teknik.

Alle 3 ansøgere har hver på sit område ydet en fortjenstfuld indsats, og alle må anses
for at være kvalificerede til et professorat. H. Nords arbejder er af så afgjort fysisk-kemisk
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natur, at han, der også er ansøger til professoratet i fysisk kemi - som ansøger til pro
fessoratet i uorganisk kemi af nærværende udvalg må sættes i anden række.
S. E. Rasmussen er den af ansøgerne, som har ydet den bredeste indsats inden for den
uorganiske kemi, og den eneste, som har afsluttet et hovedarbejde, som kan antages til for
svar for den filosofiske doktorgrad. Med denne begrundelse er vi undertegnede enige om
at indstille ham til det ledige professorat.
Jannik Bjerrum

A. Tovborg Jensen

Jens Lindhard

Hakon Lund

På sit møde den 23. juni 1959 sluttede fakultetet sig enstemmigt til udvalgets
indstilling. Sagen indsendtes til universitetsbestyrelsen, som efter at have indhentet
undervisningsministeriets godkendelse ansatte mag. scient Svend Erik Rasmussen
som professor i uorganisk kemi fra 1. oktober.

Til professoratet i fysisk kemi indkom ved ansøgningsfristens udløb ansøg
ninger fra mag. scient. Svend Brodersen, dr. és sciences Finn Grønlund, dr. techn.
Laurits Tage Muus, mag. scient. Hakon Nord, mag. scient Arne E. Nielsen og
mag. scient. Svend Erik Rasmussen.
Til bedømmelse af ansøgernes faglige kvalifikationer nedsatte fakultetet et
udvalg bestående af professorerne Jens Lindhard og dr. phil. Hakon Lund, samt
professorerne dr. phil. Børge Bak og dr. phil. J. A. Christiansen.
Efter at der på finansloven for 1959/60 var optaget en bevilling til et professorat
i zoologi for museumsdirektør, dr. phil. H. M. Thamdrup, har universitetsbesty
relsen efter indstilling fra fakultetet og efter at have indhentet undervisnings
ministeriets godkendelse ansat dr. phil. H. M. Thamdrup som professor i zoologi
fra 1. august 1959.

UDVALGSARBEJDE
Til undersøgelse af studietidsproblemer nedsattes et udvalg bestående af professo
rerne Bundgård, Humlum, Povl Kristensen, Hakon Lund, og Rudkjøbing, samt dr.
Thamdrup og 3 studenterrepræsentanter.

GÆSTEFORELÆSNING
Professor Dmitrij Martynov, direktør for den sovjetiske stats astronomiske Stern
berg-Institut, holdt den 30. april 1959 en forelæsning over: »De sovjetiske kun
stige jorddrabanter og erobringen af det kosmiske verdensrum«.
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ÅRSBERETNING FRA DE ENKELTE INSTITUTTER
Det fysiske Institut.
Professorerne K. J. Brostrøm, P. Kristensen, J. Lindhard.
Undervisningen af stud. mag.’er er gennemført i overensstemmelse med læseplanen. Forelæs
ningerne for studerende i 1. studieår har været afholdt af docent, lektor, dr. phil. Olaf Pedersen.
Forelæsningerne for studerende i 2. studieår har været afholdt af afdelingsleder K. Maack
Bisgård, civilingeniør E. Bugge, lektor E. Eilertsen og professor J. Lindhard. Forelæsningerne for
studerende til lærerprøven har været afholdt af lektor E. Eilertsen og professor P. Kristensen med
bistand af mag. scient. J. Sodemann. Forelæsningerne for studerende med fysik som hovedfag har
været afholdt af professor K. J. Brostrøm, professor P. Kristensen, professor J. Lindhard og civil
ingeniør K. Olesen. Eksperimentalfysiske øvelser for studerende i 2. studieår har været afholdt
af lektor J. C. Madsen. Eksperimentalfysiske øvelser for studerende til lærerprøven har været
afholdt af afdelingsleder K. Maack Bisgård, civilingeniør P. Dahl med bistand af laborant 5. Å.
Nielsen, samt af lektor J. C. Madsen. Eksperimentalfysiske øvelser for studerende med fysik
som hovedfag har været afholdt af civilingeniør K. Olesen og civilingeniør P. Dahl.
Forelæsninger og øvelser i fysik for lægevidenskabelige studerende har været afholdt af lektor
J. C. Madsen og mag. scient. J. Sodemann.
Forelæsninger og øvelser for »Specialkursus i Husholdning ved Aarhus Universitet« har
været afholdt af lektor ved Marselisborg Gymnasium, cand. mag. J. Vange.
Docent, lektor, dr. phil. Olaf Pedersen har holdt forelæsninger over ægyptisk og babylonsk
matematik, øvelser over Galilei: Discorsi e dimostrazioni ... etc., en studiekreds over »Kriterium
for valg mellem konkurrerende hypoteser og teorier« for nordisk sommeruniversitet, samt en
række foredrag.
For den internationale meteorologiske union er udført målinger af stratosfærens ozonindhold
under ledelse af lektor J. C. Madsen.
Instituttet har overtaget det normal-anatomiske instituts hidtidige lokaler, og disse er i det
forløbne år blevet ombygget og indrettet til brug for fysiken. Endvidere har instituttet taget
nyindrettede laboratorier under mellembygningen til matematisk institut i brug.
Professor J. Lindhard har i dagene 15.-18. september 1958 deltaget i en kongres om »The
Penetration of Charged Particles in Matter« i Gatlinburg, Tennessee.
Civilingeniørerne K. Olesen og P. Dahl har i dagene 16.-20. september 1958 deltaget i »Col
loque International Sur L’electronique Nucléaire« i Paris.
Mag. scient. Jørgen Sodemann er ansat som vikar i amanuensisstilling fra 1. oktober 1958.
Fru Kate Grønlund er fra 1. oktober 1958 ansat ved instituttet som ikke-videnskabelig as
sistent.
Civilingeniør Ejler Baastrup Neergaard er ansat ved instituttet fra 1. november 1958.
Frøken Anna Thestrup er fra 1. november 1958 ansat ved instituttet som ikke-videnskabelig
assistent i halvdagsstilling.
Mekaniker Kaj Lauritsen er ansat som svend ved instituttets værksted fra 14. november 1968.
K. J. Brostrøm er udnævnt til professor i fysik den 1. januar 1959.
Civilingeniør John Nagel er fratrådt som vikar i amanuensisstilling den 31. januar 1959.
Finmekanikerlærling Orla Andersen har aflagt svendeprøve ved instituttets værksted og er
udlært den 1. juli 1959.
Finn Homann Pedersen, der var arbejdsdreng ved instituttet, er fra 2. juli 1959 ansat som
finmekanikerlærling.
Ikke-videnskabelig assistent fru Helene Nielsen har 31. juli 1959 fratrådt sin halvdagsstilling
ved instituttet.
Fra firma Louis Poulsen, Park Allé, Århus, der i 1958 havde 25-års jubilæum, har instituttet
modtaget en pengegave. Beløbet ønskedes anvendt som tilskud til udenlandske gæsteforelæsere.
Fra firmaet Vitrohm har instituttet modtaget betydelige gaver i form af modstande m.m. til
elektronisk arbejde.
Firmaet Dansk Kugleleje AIS SKF har vederlagsfrit dækket instituttets forbrug af kuglelejer.
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), Radiofabrikantforeningen m.m.
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Geografisk Institut.
Professor, dr. phil. Johannes Humlum.

Efterårssemestret 1958: 1. Vejledning i håndbogsbenyttelse. I alt 7 timer. - 2. Forelæsninger over
kortprojektioner. (1). - 3. Forelæsninger over Monsunasiens regionalgeografi. (1). - 4. Fore
læsninger over klima- og plantebælter ved amanuensis, cand. mag. Frits Hastrup. (1). - 5. Fore
læsninger og eksaminatorier over landbrugsgeografi på grundlag af J. Humlum: Kulturgeografisk
Atlas ved amanuensis, cand. mag. Frits Hastrup. (1). - 6. Geografiske øvelser med assistance af
amanuensis, cand. mag. Frits Hastrup. (2). - 7. Forelæsninger og eksaminatorier over Balkans
og Sovjetunionens regionalgeografi ved amanuensis, cand. mag. A. Krarup Mogensen. (1). 8. Eksaminatorier over meteorologi ved amanuensis, cand. mag. A. Krarup Mogensen. (1). 9. Forelæsninger og eksaminatorier over Kinas regionalgeografi ved cand. mag. C. Lebahn. (2).
Forårssemestret 1959: 1. Forelæsninger over Monsunasiens regionalgeografi. (1). -2. Seminar
over udvalgte sydamerikanske landes regionalgegrafi. (1). - 3. Eksaminatorier og forelæsninger
over landbrugsgeografi på grundlag af J. Humlum: Kulturgeografisk Atlas ved amanuensis,
cand. mag. Frits Hastrup. (2). - 4. Geografiske øvelser med assistance af amanuensis, cand. mag.
Frits Hastrup. (2). - 5. Eksaminatorier over indledende afsnit til Afrikas geografi ved amanuensis,
cand. mag. A. Krarup Mogensen. (1). - 6. Forelæsninger over Ægyptens, Nigerias og Sydafrikas
regionalgeografi ved amanuensis, cand. mag. A. Krarup Mogensen. (1). - 7. Forelæsninger og
eksaminatorier over Japans og Koreas regionalgeografi ved cand. mag. C. Lebahn. (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.
Den geografiske studiesamling er blevet forøget med en betydelig samling geographica fra
Amazonas-landet, indsamlet af inspektør, dr. J. Troelsen. Ved velvillig hjælp af professor, dr.
Grethe Hjort er det endvidere lykkedes at erhverve en repræsentativ samling våben og redskaber
fra Australiens primitive samler- og jægerkulturer.
Professor/. Humlum har i maj og juni 1959 foretaget en studierejse til Grønland for at drive
erhvervsgeografiske studier med særligt henblik på det industrielle udbygningsprogram for fiske
riet.
Den 17. december 1958 afholdtes ekskursion til Himmerland og 3.-4. april 1959 til EsbjergRibe.
Publikationer:
Frits Hastrup: Færøernes vandkraft. Kulturgeografi IV, p. 117-28.
Johannes Humlum: La géographie de l’Afghanistan. (København 1959).
A. Krarup Mogensen: Belgisk Afrikas havne. Kulturgeografi IV, p. 101-06.
Kemisk Institut.
Professor, dr. phil. Hakon Lund.

Undervisningen er gennemført efter planerne, omend med visse vanskeligheder på grund af plads
mangelen. Således måtte der ekstraordinært holdes øvelseskursus i januar måned, og forelæs
ningerne over organisk kemi, der normalt er fælles for studerendetil lægevidenskabelig og skole
embedseksamen, måtte dubleres. Amanuensis Arne Berg forelæste for medicinerne.
Tilhørerantallet var i efterårssemestret 1958: 129 medicinere, 59 mag.’er. I forårssemestret
1959: 140 medicinere, 58 mag.’er.
I kemiske øvelser har deltaget i alt 140 medicinere, 58 mag.’er til forprøven og 8 til lærer
prøven.
Lektor T. Langvad har holdt forelæsningerne over uorganisk kemi for mag.’erne. Desuden har
han som tidligere år varetaget kemiundervisningen ved Specialkursus i Husholdning.
Lektor A. Voigt har forestået undervisningen til lærerprøven (8 elever).
Videnskabelige publikationer:
Eylif Dynesen: Preparation of 3-Reteneacetic Acid by the Willgerodt-Kindler Reaction.
Acta Chem. Scand. 13, 360 (1959).
Eylif Dynesen: Some Reactions of 3-Reteneacetic. ibid. 13, 502, (1959).
Jørgen Lam: Some Aspects of the Mechanism of High Temperature Pyrolysis of Aromatic
and Aliphatic Hydrocarbons, Acta Path, et Microbiol. Scand., 45, 237 (1959).
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Hakon Lund: Chlorination of o-Cresoxyacetic Acid. Acta Chem. Scand., 12, 793 (1958).
Opførelsen af de nye kemiske institutter påbegyndtes i november 1958.
Matematisk Institut.
Professor: dr. phil. Erik Sparre Andersen (bestyrer).
Professor: Svend Bundgaard (bestyrer).
Afdelingsleder: mag. scient. Ebbe Thue Poulsen.
Amanuensis : mag. scient. Vibeke Borchsenius.
Amanuensis, lektor: dr. phil. Thøger Busk.
Amanuensis, lektor: mag. scient. Erik Kristensen.
Lektorvikar, instruktør: Lars Mejlbo.
Sekretærer: Korrespondent Birgitte Christensen og
korrespondent Anny Laursen.
Forelæsninger og øvelser er gennemført efter læseplanen, således: For studerende i 1. og 2.
studieår er læst i 16 ugentlige timer i efterårssemestret og i 15 ugentlige timer i forårssemestret
over matematisk analyse og over geometri af V. Borchsenius, S. Bundgaard, L. Mejlbo og E. Thue
Poulsen; i tilslutning hertil er holdt 6-10 ugentlige spørgetimer for mindre grupper af studerende,
hvor desuden E. Kristensen har medvirket som lærer. For studerende i 3. studieår har 5. Bund
gaard og E. Kristensen med henblik på lærerprøven holdt forelæsninger og øvelser i 4 ugentlige
timer over grundlæggende spørgsmål indenfor henholdsvis algebra/analyse i forårssemestret og
geometri i efterårssemestret; E. Kristensen har holdt øvelser over geometriske afbildningsmetoder
i 3 ugentlige timer i forårssemestret. Desuden har E. Sparre Andersen holdt forelæsninger og
øvelser over sandsynlighedsregning i 6 ugentlige timer i efterårssemestret og over mål- og integral
teori i 4 ugentlige timer i forårssemestret. Th. Busk har holdt seminarer over matematiske metoder
i økonomien i 2 ugentlige timer og over numeriske metoder i 2 ugentlige timer. V. Borchsenius
har varetaget undervisningen i matematik for økonomistuderende i 4-6 ugentlige timer. Kol
lokvium over distributionsteori har været afholdt i 2 ugentlige timer med deltagelse af medarbej
dere ved Det fysiske institut. Professor H. Tornehave, Københavns Universitet, har deltaget i
forannævnte kollokvium og desuden holdt forelæsninger over matematisk hydro- og aerodynamik
i 2 ugentlige timer.
I forståelse med Regnecentralen under Akademiet for de tekniske videnskaber har instituttet
i januar afholdt et 14-dages kursus i kodning af elektroniske regnemaskiner. Kurset, der fulgtes
af 30 studerende, lededes af amanuensis ved Danmarks tekniske højskole, Chr. Andersen, med
bistand af Th. Busk og amanuensis ved Danmarks tekniske højskole, Chr. Gram. Idet undervis
ningsministeriet ikke ville godkende, at en ellers ubenyttet bevilling til instituttet anvendtes til
dette formål, gennemførtes kurset på basis af fondsmidler. - I tilslutning til kodningskurset har
Th. Busk i forårssemestret, for særlig interesserede kursusdeltagere, holdt en forelæsningsrække
over numeriske metoder.
Med støtte af Carlsbergfondet er etableret en videnskabelig arbejdsgruppe med henblik på
studiet af numeriske metoder, omfattende matematikere ved Regnecentralen, Danmarks tekniske
højskole og de to universiteter. E. Sparre Andersen deltager i dens ledelse, og desuden er Th. Busk
og E. Thue Poulsen medlemmer af gruppen.
Med støtte af British Council og Rask-Ørstedfondet, har professor W. W. Rogosinski, Dur
ham University, Newcastle upon Tyne, opholdt sig ved instituttet 27-31 oktober og holdt fore
læsninger over Moments of non-negative mass og Systems of linear equations in an infinity of
unknowns. - Som et led i en løbende udveksling af universitetslærere mellem Göteborg og Aarhus
universiteter har professor T. Ganelius, Göteborg, opholdt sig ved instituttet 3 uger i april måned ;
han har holdt forelæsninger over approximationsspørgsmål. - En række udenlandske og danske
matematikere har under kortere besøg holdt foredrag og deltaget i drøftelser med instituttets
medarbejdere.
Professor W. W. Rogosinski, Durham University, Newcastle upon Tyne, har akcepteret et
tilbud om ansættelse som professor i matematik for en 3-årig periode fra 1. august 1959.
Mag. scient. Palle Frøsig Schmidt er efter et års ophold ved University of Minnesota, U.S.A.,
som instructor og research associate, blevet genansat som vikar i en amanuensisstilling fra 1. juli
1959.
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Korrespondent Birgitte Christensen er blevet ansat som sekretær ved instituttet fra 1. januar
1959.
Mag. scient. Leif Kristensen, der er indstillet til ansættelse som amanuensis, er efter et års op
hold ved Yale University U.S.A., som instructor og stipendiat, blevet knyttet til University of
Chicago, U.S.A, som videnskabelig medarbejder i 1959/60.
S. Bundgaard har i april-maj 1959 efter indbydelse holdt en række forelæsninger ved Göte
borgs Universitet over geometriske grundspørgsmål. - Th. Busk har i april 1959 efter indbydelse
holdt en række forelæsninger ved Norges tekniske højskole, Trondheim, over numerisk behand
ling af lineære ligninger.
Th. Busk har med støtte af Rask-Ørsted fondet opholdt sig ved The Oxford University Com
puting Laboratory i juni og juli 1959 for med dette instituts leder og medarbejdere at drøfte sine
undersøgelser indenfor den numeriske analyse.
E. Thue Poulsen har i september 1958 opholdt sig 3 uger ved Lunds Universitets matematiske
institut med henblik på undersøgelser inden for teorien for elliptiske differentialligninger.
E. Sparre Andersen, S. Bundgaard, Th. Busk og E. Kristensen har deltaget i den internationale
matematikerkongres i Edinburgh 14-21 august 1958 med foredrag og diskussionsindlæg. E. Sparre
Andersen og Th. Busk har deltaget i et nordisk symposium over anvendelse af elektroniske regne
maskiner i Karlskrona i maj 1959. E. Sparre Andersen har med støtte af Rask-Ørsted fondet del
taget i en international konference om data-behandling i Paris 15-20 juni 1959.
På initiativ af OEEC afholdtes 6-19 juli 1959 under ledelse af S. Bundgaard et kursus for ca.
100 skandinaviske gymnasie- og seminarielærere i matematik. Kurset omfattede en forelæsnings
række af E. Sparre Andersen over sandsynlighedsregning og en forelæsningsrække af S. Bund
gaard over nyere matematiske begrebsdannelser og deres betydning for skoleundervisningen.
I en række studiekredse drøftedes på grundlag af en skriftlig udarbejdelse af E. Kristensen mulig
heden for indførelse af sandsynlighedsregning og matematisk statistik i gymnasiet. Professor i
matematik og økonomi ved Princeton University, U.S.A., H. W. Kuhn holdt en række forelæs
ninger over elementære metoder i den matematiske økonomi. Professor E. Hemmingsen, Syracuse
University, der var til stede som observatør for National Science Foundation, U.S.A., medvirkede
som lærer.
Instituttet har varetaget redaktion og udsendelse af bind 6 (1958) af tidsskriftet Mathematica
Scandinavica.
Instituttet har til videreudbygning af dets bibliotek modtaget en engangsbevilling på 30.000 kr.
fra den danske stat i fortsættelse af tidligere givne engangsbevillinger. Instituttet har fra Livs
forsikringsselskaberne og Livsforsikringsanstalterne, Fællesudvalget for Tilskud, modtaget til
sagn om en bevilling på 50.000 kr. til støtte for instituttets samarbejde med matematikere fra
andre lande.
Instituttets nye bygning er taget i brug fra 1. juli.

Ole Rømer-observatoriet.
Professor, dr. phil. Mogens Rudkjøbing.
Forelæsninger og øvelser over astronomi for de studerende i 2. studieår har været afholdt med 4
ugentlige timer og for de studerende i 3. studieår med 2 ugentlige timer i efterårs- og forårsse
mestret af professor M. Rudkjøbing, som også i efterårssemestret holdt fire folkeuniversitets
forelæsninger over mælkevejssystemets struktur. Forevisninger for århusianske skoleklasser har
været afholdt i efterårs- og forårssemestret af observator A. V. Nielsen, som tillige har holdt
folkeuniversitetsforelæsninger om universet i Frederikshavn, Hjørring og Padborg.
Den 2.-3. september 1958 holdtes med støtte fra den matematisk-fysiske faggruppes rådig
hedssum et møde, hvori deltog 3 medarbejdere fra observatoriet i København og 8 fra Lunds
observatorium samt professor, dr. B. Strömgren fra »Institute for Advanced Study«, Princeton,
N.J.
Med støtte af Rask-Ørsted-fondet deltog professor M. Rudkjøbing i »Union Astronomique
Internationale«^ 10. generalforsamling den 12.-20. august 1958 i Moskva og i et møde på »Max
Planck-Institut für Physik und Astrophysik« i München den 24.-25. november 1958 samt med
støtte af rejseunderstøttelseskontoen for universitetets lærere i et symposium om stjernernes struk
tur og udvikling på universitetet i Liège den 6.-8. juli 1959.
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EKSAMINER
Beskikkelser.

Undervisningsministeriet har under 25. juli 1959 udvidet beskikkelsen for de
ved forprøven til skoleembedseksamen i den matematisk-fysiske faggruppe be
skikkede censorer (se årsberetning 1957-58, s. 122-23) til at omfatte alle eksamens
3 dele.

Afholdte eksaminer.
Forprøven:
Vinteren 1958-59: Der gik 6 op til eksamen - 2 bestod.
Sommeren 1959:
- 11 - -5

Til prøven i kemi indstillede sig i vinteren 1958/59 26 kandidater og sommeren
1959 42 kandidater.
Lærerprøven :
Sommeren 1959:

Der gik 8 op til eksamen - 8 bestod.

De til Aarhus Universitet knyttede kursus
og deres virksomhed 1958—59

INSTITUT FOR SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER
VED AARHUS UNIVERSITET
Det 22. kursus afsluttedes den 29. maj i Fysiologisk Instituts auditorium. På
bestyrelsens vegne aflagde universitetets rektor, professor dr. med. Willy Munck
beretning.
Det nu afsluttede læreår har først og fremmest været præget af de gode
arbejdsvilkår i den nye institutbygning og af de gode boligforhold i det nye
kollegium.
Den nye sygeplejerskeuddannelse, der indførtes ved alle landets sygepleje
skoler den 1. april i år, har bevirket et langt større behov for uddannede syge
plejelærerinder, end det har været muligt at tilfredsstille, skønt denne uddan
nelseslinie har haft en betydelig stigning i tilgangen i de senere år. Også behovet
for uddannelse af ledende hospitalssygeplejesker er stort, større end det hidtil
har været muligt at dække.
Sundhedsplejerskeholdene synes i de senere år at have været lovlig små,
hvilket formentlig må henføres til en fejlvurdering af behovet, der opfattes
som mindre, end det faktisk er. Det er uheldigt og kan bevirke en kedelig
mangel på uddannede sundhedsplejersker, når i de nærmeste år de mange
sundhedsplejersker, der ansattes i de første år efter sundhedsplejerskelovens
ikrafttræden søger afsked på grund af alder og skal erstattes.
Det udvalg, der for et par år siden nedsattes af indenrigsministeriet med
det formål at undersøge, hvilke ændringer i instituttets uddannelsesformer, der
vil blive nødvendige, når sygeplejersker med den nye grunduddannelse om
nogle år søger optagelse på instituttet, har endnu ikke afsluttet sit arbejde.
Selv om uddannelsen ved instituttet først om 5 år eller mere skal tilrettelægges
med den nye sygeplejeuddannelse som basis, er det påkrævet i god tid at for
berede den nødvendige omlægning af undervisningen. Det forventes, at ud
valget vil kunne afslutte sit arbejde i løbet af det kommende år.
I det forløbne år har 28 sundhedsplejersker gennemført uddannelsen, heraf
7 »med anerkendelse« og 3 »med særlig anerkendelse«. 32 ledende sygeplejer
sker har afsluttet kursus, deraf 7 »med anerkendelse« og 8 »med særlig aner
kendelse«. 15 undervisende sygeplejersker bestod eksamen, deraf 5 »med aner
kendelse« og 8 »med særlig anerkendelse«.
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Foruden dette hovedkursus er der afholdt 3 mindre kurser:
Et kursus for psykiatriske sygeplejersker (27 deltagere).
Kursus for hjemmesygeplejersker (13 deltagere).
Et repetitionskursus for sundhedsplejersker (17 deltagere).
Følgende beløb er uddelt til kursusdeltagerne:
15.000 kr. til sundhedsplejerskerne og 10.000 kr. til hjemmesygeplejer
skerne, begge beløb bevilget af staten.
Ungdommens uddannelsesfond har tildelt kursus 11.000 kr. til legater
og 17.000 kr. til lån.
Dansk Sygeplejeråd har givet lån og legater til eleverne, ligesom nogle
hospitaler giver eleverne fuld løn i kursustiden.
Efter at rektor havde takket lærerne og samarbejdende institutioner og
personer, talte undervisningsleder Anna Margrethe Bang Christensen, og Ingrid
Schøning Clausen takkede på elevernes vegne. Til sidst uddeltes eksamensbe
viserne.
Efter afslutningen hyggede man sig ved et glas vin og kransekage i insti
tuttets dagligstue.

SPECIALKURSUS I HUSHOLDNING
VED AARHUS UNIVERSITET

14. kursusperiode åbnedes 3. oktober 1958 af forstanderen, professor, dr.
med. F. Schønheyder. Over 6 måneder gennemførtes sideløbende følgende tre
regulære kursusretninger med de anførte fag:
A. Ernærings-og kostlære. Fag: Kemi, fysik, mikrobiologi, biokemi, ernæ
ringshygiejne, eksperimentel madlavningsteknik, ernæringsøkonomi, erhversgeografi, statistik.
B. Husholdningsteknik. Fag: Fysik, anvendt kemi, materiale- og redskabslære,
arbejdslære, bolighygiejne, boliglære.
C. Husholdningsøkonomi. Fag: Samfundsbeskrivelse, nationaløkonomi, social
lære, familiens sociologi, ernæringsøkonomi, erhvervsgeografi, indkøbslære,
statistik, bogholderi og regnskab, husholdningsøkonomi, bolighygiejne, bo
liglære.

Som frivillige fag forelæstes for alle kursusretninger matematik med 15
timer samt psykologi med 15 timer.
Undervisningen udførtes af lærere fra universitetet og fra skoler og institu
tioner i Arhus. Enkelte lærere med særligt fagområde kom tilrejsende. Til
delvis dækning af disse rejser bevilgede Arhus by 1000 kroner.
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Der deltog 31 lærerinder, fordelt således:

Kursusretning A:
B:
C:

10 danske,
5
3
-

4 norske, 3 svenske, ialt 17
1
1
- 7
1-3
- 7

18 danske, 6 norske, 7 svenske, ialt 31
26 deltagere fik efter ansøgning tildelt værelse i Kollegium 7. Af en fra
Undervisningsministeriet afsat bevilling til stipendier tildeltes 13 danske delta
gere maximumsbeløbet 660 kr. Af de øvrige danske havde 2 husholdningslæ
rerinder orlov med løn og 3 skolekøkkenlærerinder opnåede fri vikar i henhold
til lærerlønningsloven af 1946 og cirkulære af 7. juni 1955.
Kursus afsluttedes 20. marts. Afslutningstalen blev holdt af kursus’ in
spektør, der gennemgik lidt af historien om Specialkursus i husholdning’s til
blivelse og om den indsats for oprettelsen og udviklingen, som var ydet fra
Landsudvalget til forberedelse af en videnskabelig husholdningsundervisning.
Kursusbevis blev tildelt samtlige deltagere. Til slut takkede repræsentanter for
de afgående kursusdeltagere, og i forbindelse hermed overraktes et maleri af
kunstneren Gerhard Wihlborg som svenske lærerinders gave til Specialkursus.
I dagene 25. april-2. maj afholdtes suppleringskursus for tidligere elever
i kursusretning B, husholdningsteknik. Deltagerantallet var 40, hvoraf 8 fra
Norge, 4 fra Sverige og 1 fra Finland. Undervisningen omfattede materialelære,
fremskridt på området husholdningsteknisk udstyr, handelsforhold og varede
klaration vedrørende samme område, samt forskning og udvikling med hen
syn til vask og vaskemidler. Til dette kursus’ gennemførelse bevilgede under
visningsministeriet 6.500 kr. af overskudet fra tipsmidlerne.
I undervisningsministeriet holdt det for Specialkursus nedsatte repræsen
tantskab møde 11. april under ledelse af dets formand, kommitteret fru E.
Torkild-Hansen. Repræsentantskabet har følgende sammensætning: Fra uni
versitetet rektor, professor, dr. med. Willy Munck, professor, dr. med. Carl
Krebs, professor, dr. med. F. Schønheyder og lektor P. Sloth Carlsen. De øvrige
medlemmer af repræsentantskabet er valgt af følgende institutioner og forenin
ger: Dansk Kvindesamfund, Statens Husholdningsråd, landbo- og husholdnings
organisationernes husholdningsudvalg, husholdningsseminarierne, husholdnings
skolerne, husholdningslærerindernes og skolekøkkenlærerindernes foreninger.
Sæde i repræsentantskabet har desuden husholdningsinspektøren, skolekøkken
inspektøren og forstanderen for Danmarks Lærerhøjskoles skolekøkkenafdeling.
Sekretær for repræsentantskabet: ekspeditionssekretær i undervisningsministe
riet W. Weincke.
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JOURNALISTKURSUS VED AARHUS UNIVERSITET

15. september-15. december 1958 afholdt Journalistkursus ved Aarhus Uni
versitet sit 13. efterårskursus for unge journalister, og fra 1. februar til 1. maj
1959 afholdt Nordisk Joumalistkursus sit andet kursus for noget ældre med
arbejdere fra de nordiske landes presse.
På efterårskursus var optaget 17 af 25 ansøgere. Én af deltagerne var
norsk. Åbningshøjtideligheden, der overværedes af pressefolk fra hele landet
og af mange universitetslærere, foregik i Journalistkollegiets sal, hvor den tidli
gere formand for Norsk Presseforbund, redaktør Per Monsen, Arbejderbladet,
Oslo, holdt åbningstalen.
Timetallet for efterårskursus var udvidet fra 300 til 350 timer. Som følge
af omlægningerne var en del nye lærerkræfter kommet til, og i en række fag
havde man skiftet forelæsere. De nye lærere ved Journalistkursus ved Aarhus
Universitet var cand. oecon. Jan Stehouwer, redaktør Erling Bjøl, redaktør
Sv. Tillge-Rasmussen, professor, dr. med. Willy Munck og redaktør J. C.
Lauritzen samt faktorerne A. Christensen og Tage Hansen. Der var for første
gang indført timer i radiojournalistik. Redaktør Sven Ludvigsen og Henning
Knudsen afholdt øvelser i mikrofonteknik, og redaktørerne Willy Reunert og
Eva Ree-Henrichsen talte om radio-reportage. Fjernsynschef Jens Frederik
Lawaetz talte om fjernsynsjournalistik og chefredaktør Niels Grunnet om ra
dioavisen. Der var på efterårskursus indført flere pressefaglige øvelsesopgaver.
Den avis, som kursisterne de foregående år udgav ved kursus’ afslutning, indgik
som fast led i undervisningen og udkom hver måned. Redaktionschef Laust
Jensen leder denne del af undervisningen.
I forbindelse med efterårskursus arrangeredes en række aftenmøder, hvor
bl.a. talte udenrigsminister Jens Otto Krag, redaktør Andreas Elsnab, magi
ster John Danstrup, redaktør Jørgen Vedel-Petersen, redaktør Adolph Rastén,
redaktør Børge Outze, generalmajor Erik Kragh, legationsråd Sigvald Kristensen
og direktør Skat Rørdam. Kursusdeltagerne foretog en tredages udflugt til Kø
benhavn med besøg bl. a. hos de større blade og Ritzaus Bureau. Desuden var
der reportagetur til Horsens, hvor man studerede egnsudviklingsplanerne, og til
den nye børnepsykiatriske klinik ved sindssygehospitalet i Risskov.
Kurt Sørud, Jydske Tidende, fik tildelt Jyllands-Postens Jubilæumslegat.
Dr. Næsers rejselegat blev tildelt Svend Aage Nyboe Andersen, Ny Tid, Aal
borg, der også vandt Aarhuus Stiftstidendes prisopgave.
Journalistkursus’ regnskab for kalenderåret 1958 balancerede med 83.700
kr., heraf ydede staten 30.000 kr. og Århus kommune 4.000, medens resten
fremkom ved tilskud fra pressens organisationer. Til stipendier har kursus mod
taget 10.000 kr. fra Danske Dagblades Fællesrepræsentation.
Journalistkursus’ bestyrelse har rektor, professor Willy Munck som formand
og redaktør Andreas Elsnab og redaktør Chr. Brixtofte som næstformænd.
I bestyrelsens forretningsudvalg sidder foruden formand og næstformænd kur-
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susforstander, professor Jørgen Dich, redaktør Søren Hansen og administrations
chef Chr. Petersen. I årets løb indtrådte chefredaktør Svend Aage Lund, Kø
benhavn, i stedet for chefredaktør Niels Hasager og professor Jørgen Dich i
stedet for professor, dr. phil. Troels Fink. Kursusledelsen bestod herefter af
kursusforstanderen, professor Jørgen Dich, kursuslederen, universitetslektor
Erik Reske-Nielsen og bestyrelsens sekretær, redaktør N. A. Eigenbroth.
Den 1. september 1958 afgik professor, dr. phil. Troels Fink som kursus
forstander og afløstes af professor Jørgen Dich. Fra bestyrelsens side blev der
givet udtryk for stor taknemlighed overfor professor Fink, der havde ledet kur
sus siden 1949 og hvis store fortjeneste det var, at kursus i den forløbne tid
var blevet udbygget med fast ledelse og et tre-måneders forårskursus, foruden
at Journalistkollegiet i Vennelystparken var blevet opført og Nordisk Journa
listkursus skabt i disse år.

Et nyt islæt i kursusvirksomheden var, at Journalistkursus ved Aarhus Uni
versitet i dagene 5.-10. januar 1959 afholdt en konference om emnet: »Dan
marks plads i Europas økonomi« med i alt 36 deltagere fra den danske presse.
Talere var fremtrædende sagkyndige fra landbrugets, handelens og industriens
organisationer, og en række eksperter: professor, dr. jur. Max Sørensen, direk
tør Henning Friis, departementschef Erik Ib Schmidt og professor, dr. polit.
Nørregaard Rasmussen. Handelsminister Kjeld Philip holdt konferencens før
ste foredrag, og i afsluttende diskussion deltog økonomiminister Bertel Dahlgaard og folketingsmændene Per Hækkerup, Frederik Heick, E. Ninn-Hansen
og Niels Andersen. Efter konferencens vellykkede forløb er det hensigten i de
kommende år at holde flere konferencer af denne art under fællestitlen: »Jour
nalistkursus ved Aarhus Universitets konferencer om pressens forhold til tidens
problemer«.
Journalistkursus ved Aarhus Universitet har ligesom Nordisk Journalist
kursus i universitetsåret 1958-59 stærkt udbygget sit bibliotek og arkiv. Foruden
en række boggaver fra personer og institutioner har Journalistkursus ved Aar
hus Universitet af tipsmidlerne modtaget en bevilling på 6.000 kr. til bog
indkøb.
I kursuspersonalet har cand. mag. Paul Dahl 1. august 1958 afløst cand.
mag. Tage Kaarsted som videnskabelig assistent både ved det danske og det
nordiske kursus.
Nordisk Joumalistkursus havde samlet 14 deltagere, en finlænder, tre sven
skere, fem nordmænd og fem danskere, udvalgt blandt 21 ansøgere. Åbnings
talen den 1. februar 1959 holdtes af Norges udenrigsminister Halvard Lange,
der i Journalistkollegiets festsal for en forsamling af universitets- og pressefolk
talte om emnet »Norden og FN«.
Nordisk Journalistkursus er en selvejende institution, der finansieres gen
nem bidrag fra de fem nordiske lande og ledes af en styrelse, som vælges af de
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nordiske presseorganisationer. I styrelsen indtrådte i årets løb Gunnar Gunnarsson, Sverige, i stedet for redaktør Manne Ståhl; lektor Pennti Salmelin,
Finland, i stedet for redaktør Oiva Talvitie og professor Jørgen Dich i stedet for
professor, dr. phil. Troels Fink. Kursusleder var som hidtil universitetslektor
Erik Reske-Nielsen.
Lærerstaben ved Nordisk Joumalistkursus var stort set uændret fra 1958.
Nye var docent P.-E. Back, Sverige, og chefredaktør Gustav Näsström, Sverige.

I tilknytning til Journalistkursus ved Aarhus Universitet har »Institut for
Presseforskning og Samtidshistorie« fortsat sin virksomhed med kursuslede
ren, lektor, mag. art. Erik Reske-Nielsen, som leder og med redaktør Poul
Graae som formand for bestyrelsen. Instituttets vigtigste virksomhed er stadig
opbygningen af det politiske arkiv, der nu rummer en meget betydelig mate
rialesamling vedrørende de sidste års politik, såvel i Danmark som i udlandet.
Arkivet spiller en meget fremtrædende rolle ved undervisningen på joumalist
kursus, men anvendes også med videregående videnskabeligt sigte. Instituttet
drives for en bevilling på 6.000 kr. om året fra Danske Dagblades Fællesre
præsentation. Arbejdet med tidligere påbegyndte videnskabelige undersøgelser
er blevet fortsat.

Journalistkollegiet, der som efor har redaktør Erik Bostrup, har i 1958
modtaget et maleri fra Carlsbergfondet, malet af Sv. Engelund. Det blev over
rakt til kollegiet den 19. september 1958 af direktør Ussing fra Carlsbergfon
det ved en lille højtidelighed, hvor også Sv. Engelund var til stede. Af andre
gaver har kollegiet modtaget et maleri af Larsen-Ledet, skænket af LarsenLedets børn - et maleri af redaktør Niels Hansen (Dansk Journalistforenings
tidligere formand), skænket af Danske Journalistforening.
Journalistkollegiet har - udover den til Journalistkursus ved Aarhus Univer
sitet og Nordisk Journalistkursus knyttede virksomhed - været ramme for en
række kurser og møder: januar 1959 holdt Byggecentrum et kursus for bla
denes medarbejdere med boligspørgsmål som speciale. Sommeren 1958 havde
kirkelige medarbejdere ved den københavnske presse arrangeret et weekend
møde mellem præster og pressefolk, Den socialdemokratiske presse har holdt
kurser for redaktørerne og for forretningsførerne. Aktuelt kvarter har holdt kon
ference for sine provinsmedarbejdere. Desuden har en del værelser været ud
lejet til studerende ved Aarhus Universitet eller Tandlægehøjskolen, og ledige
værelser har lejlighedsvis været udlejet til deltagere i forskellige kongresser.

INSTITUT FOR TERAPIASSISTENTER
Institut ved Aarhus Universitet for terapiassistenter er blevet planlagt af pro
fessor i ortopædi, dr. med. Eivind Thomasen, og instituttets bestyrelse blev kon
stitueret den 3. november 1958 med stiftamtmand H.Lorentzen som formand.
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På dette tidspunkt var der givet tilladelse fra universitetet til, at instituttet førte
navnet: Institut ved Aarhus Universitet for terapiassistenter.
Der blev på anmodning af den nedsatte bestyrelse af indenrigsministeriet
bevilget et rente- og afdragsfrit lån til opbygning af instituttet og et driftstilskud
på 50 %.
Instituttet blev oprettet i lejede lokaler, Vestergade 72, Arhus.
Uddannelsen ved instituttet er 3-årig og omfatter uddannelse i beskæftigel
sesterapi og fysioterapi. Der optages hvert år 20 elever til hver af disse 2 dicipliner, og skolen begyndte sin undervisning den 16. februar 1959.
Instituttet havde indvielse den 11. april 1959 med deltagelse af indenrigs
minister Søren Olesen, universitetets rektor, professor, dr. med. Willy Munck,
embedsmænd fra indenrigsministeriet og andre interesserede.
Som leder af den praktiske undervisning i beskæftigelsesterapi er antaget
beskæftigelsesterapeut, frøken Ingrid Påhlsson, og som leder af undervisningen
i fysioterapi er antaget fysioterapeut, frøken Anne Hetman. Den praktiske
ledelse forestås indtil videre af forretningsudvalgets formand, professor, dr.
med. Eivind Thomasen. Som lærere i anatomi og fysiologi er ansat assistenter
fra universitetet.

Statsbiblioteket
som bibliotek for Aarhus Universitet i 1958—59

PERSONALIA

Fru Mary Siig Andersen er fra 12. november 1958 ansat ved Statsbiblioteket
lønnet af kontoen for arbejdsledige kontorister.
Biblioteksassistent af 1. grad, frk. Ingrid Appel, der har været ansat ved
Statsbiblioteket siden 1. april 1917, har efter ansøgning fået meddelt sin afsked
med virkning fra 30. april 1959.
Frk. Laura Bech, der 1. november 1955 ansattes som medhjælper, fra
trådte 31. maj 1959.
Frk. Vibeke Beck, der 1. august 1958 ansattes som medhjælper, fratrådte
31. december 1958 efter at være blevet antaget som elev ved Århus kommunes
folkebiblioteker.
Frk. Lise Boeskov er fra 1. juni 1959 ansat som medhjælper.
Cand. mag. Gunnar Brandt gjorde fra 11. maj til 10. juli 1959 tjeneste ved
Statsbiblioteket lønnet af kontoen for arbejdsledige cand. mag.’er etc.
Frk. Elka Brøgger er fra 1. maj 1959 ansat som biblioteksassistent af 2. grad.
Cand. mag. Hans Boy Carstens, der fra 14. november 1956 til 31. juli 1957
var ansat som medhjælper ved Statsbiblioteket, har fra 28. august 1957 til 12.
december 1958 og igen fra 9. juni 1959 gjort tjeneste ved Statsbiblioteket løn
net af kontoen for arbejdsledige cand. mag.’er etc.
Fru Kamma Christensen, der 1. juli 1957 ansattes ved Statsbiblioteket løn
net af kontoen for arbejdsledige kontorister, fratrådte 12. september 1958.
Frk. Ingerta Dalgaard er fra 1. marts 1959 ansat som aspirant til en stilling
som biblioteksassistent af 2. grad.
Biblioteksassistent af 2. grad, frk. Margaret Engberg er fra 1. maj 1959 an
sat som biblioteksassistent af 1. grad.
Biblioteksassistent af 2. grad, frk. Karen Frifelt er fra 1. april 1958 ansat
som biblioteksassistent af 1. grad og har fra 12. januar 1959 fået bevilget 3
måneders orlov for at kunne deltage i Bahreinekspeditionen i 1959.
Biblioteksassistent af 2. grad, frk. Karen Grotkjær er fra 1. juli 1959 ansat
som assistent i 9. lønningsklasse med tjeneste i bogholderiet.
Biblioteksassistent af 2. grad, fru Ida Hammershaimb er fra 1. april 1958
ansat som biblioteksassistent af 1. grad.
Bibliotekar, dr. phil. Knud Hannestad har fra 1. januar 1959 fået bevilget
3 måneders orlov for at kunne drive studier i italienske biblioteker med hen
blik på afslutning af et videnskabeligt arbejde.
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Mag. art. Oskar Hansen er fra 1. december 1958 ansat som aspirant til en
stilling som bibliotekar.
Frk. Birgitte Høeg er fra 1. februar 1959 ansat som medhjælper.
Frk. Karen Jacobsen er fra 1. august 1958 ansat som medhjælper.
Preben Junker Jacobsen er fra 1. december 1958 ansat som medhjælper.
Frk. Margit Jensen er fra 1. august 1958 ansat som medhjælper.
Fru Ingrid Kjærgaard, der 3. februar 1958 ansattes ved Statsbiblioteket
lønnet af kontoen for arbejdsledige kontorister, fratrådte 11. november 1958.
Biblioteksassistent af 2. grad, frk. Ingrid Knudsen er fra 1. april 1958 ansat
som biblioteksassistent af 1. grad.
Frk. Ilse Henny Larsen, der 1. februar 1959 ansattes som medhjælper,
fratrådte 31. juli 1959.
Cand. jur. Johannes Tougaard Larsen, der siden 1. november 1957 har
gjort tjeneste ved Statsbiblioteket dels lønnet af kontoen for arbejdsledige cand.
mag.’er etc., dels som medhjælper, er fra 1. juni 1959 ansat som aspirant til en
stilling som bibliotekar.
Bibliotekar af 1. grad, cand. theol. Otto Larsen er fra 1. april 1958 ud
nævnt til førstebibliotekar (afdelingsleder) ved afdelingen for publikumstjeneste.
Biblioteksassistent af 2. grad, frk. Inga Lund er fra 1. april 1958 ansat som
biblioteksassistent af 1. grad.
Frk. Jytte Winnifred Martinsen, der 1. maj 1955 ansattes som medhjælper,
fratrådte 15. august 1958 for at søge anden uddannelse. Fra 1. september 1958
er frk. Martinsen deltidsbeskæftiget som garderobeopsyn.
Fru Bente Hissen er fra 1. november 1958 ansat som biblioteksassistent af
2. grad.
Fru Karen-Margrethe Hæve er fra 12. januar 1959 ansat som medhjælper
ved Statsbiblioteket.
Cand. oecon. & jur. Johan William Oldam gør fra 2. september 1958 tjeneste
ved Statsbiblioteket lønnet af kontoen for arbejdsledige cand. mag.’er etc.
Cand. theol. Erling John Pedersen gør fra 21. juli 1959 tjeneste ved Stats
biblioteket lønnet af kontoen for arbejdsledige cand. mag.’er etc.
Cand. mag. Eske Brøsted Pedersen, der 6. januar 1958 ansattes ved Stats
biblioteket lønnet af kontoen for arbejdsledige cand. mag.’er etc., fratrådte 31.
juli 1958.
Ludvig Birger Petersen er fra 1. november 1958 ansat som medhjælper.
Fru Rigmor Mørck Petersen er fra 1. december 1958 ansat som aspirant
til en stilling som biblioteksassistent af 2. grad.
Fru Eina Würtz Rasmussen, der 3. april 1956 ansattes som medhjælper,
fratrådte 31. juli 1958.
Fru Anna Elisabeth Reindrup er fra 10. februar 1959 ansat ved Statsbib
lioteket lønnet af kontoen for arbejdsledige kontorister.
Frk. Lene Rodam er fra 1. august 1958 ansat som medhjælper.
Fru Anna Grethe Sihm, der 15. september 1958 ansattes ved Statsbibliote
ket lønnet af kontoen for arbejdsledige kontorister, fratrådte 30. januar 1959.
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Fru Kirsten Elisabeth Skaaning (Smidt) er fra 1. februar 1959 ansat som bib
lioteksassistent af 2. grad.
Biblioteksassistent af 2. grad, frk. Esther Sparre-Petersen er fra 1. april 1958
ansat som biblioteksassistent af 1. grad.
Mag. art., frk. Ingrid Strøm, der siden 1. juli 1958 har været ansat som
medhjælper, er fra 1. april 1959 ansat som aspirant til en stilling som bibliote
kar.
Bibliotekar af 1. grad, mag. art. Christian Stub-Jørgensen er fra 1. april
1958 udnævnt til førstebibliotekar (afdelingsleder) ved afdelingen for interne
processer (accession, katalogisering, indbinding m.v.).
Frk. Inge Sørensen, der 1. maj 1955 ansattes som medhjælper, fratrådte 30.
april 1959.
Frk. Lis Barup Sørensen er fra 1. september 1958 ansat som medhjælper.
Fru Mette Gade Sørensen, der 3. september 1956 ansattes som medhjæl
per ved Statsbiblioteket, fratrådte 31. december 1958.

UDDANNELSE

Biblioteksassistent, fru Kirsten Elisabeth Skaaning og fru Lene Ulrich har 195859 gennemgået Danmarks Biblioteksskoles sektion II for de videnskabelige og
faglige biblioteker (biblioteksassistentlinjen) og har samtidig gjort tjeneste ved
henholdsvis Det kgl. Bibliotek og Danmarks tekniske Bibliotek.
I løbet af foråret 1959 er der for at give Statsbibliotekets personale lejlighed
til mere sammenhængende teoretisk oplæring afholdt et frivilligt kursus på 60
timer, hvoraf halvdelen anvendtes til almindelig bibliografi og fagbibliografi.
Da kun 13 af de 42, der havde meldt sig, kunne optages, hvis undervisningen
skulle være effektiv, vil kurset senere blive gentaget.

BYGGESAG OG LOKALEFORHOLD
Folketingets finansudvalg gav 6. oktober 1958 sin tilslutning til, at der i finans
året 1958-59 stilledes 700.000 kr. til rådighed som 1. del af en samlet bevilling
på 11.242.000 kr. til opførelse af en nybygning for Statsbiblioteket i Arhus.
Hermed er en løsning af Statsbibliotekets hovedproblem gennem mange år, den
knugende pladsmangel, i sigte. Kort efter bevillingens gennemførelse kunne
byggearbejderne påbegyndes på grundlag af det foreliggende projekt, udarbej
det af kgl. bygningsinspektør, arkitekt C. F. Møller. Planerne har været under
kastet en vis revision, bl.a. er der af myndighederne givet tilladelse til, at en
planlagt senere udvidelse af bogtårnet med fire etager udføres straks mod be
sparelse af Compactus-reoler i bogtårnet, der herefter bliver på ialt 17 etager.
For delvis at afhjælpe pladsnøden, indtil nybygningen er færdiggjort, op
nåedes i marts 1959 en særlig bevilling til leje af en etage i en ejendom i nærhe-
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den af Statsbibliotekets gamle bygning, hvortil musikafdelingen midlertidig flyt
tes. De nødvendige reoler indkøbes over byggeregnskabet med henblik på se
nere anvendelse i nybygningen. Herved opnås mulighed for i tide at gennem
prøve forskellige reolsystemer.

BOGKØB OG INDBINDING

Statsbibliotekets, universitetets og hospitalsbibliotekernes samlede tilvækst har i
1958 omfattet ialt 18.504 bd., hvoraf 4.176 bd. (bøger og pjecer) var dansk og
14.328 bd. udenlandsk litteratur. Til universitetet og hospitalsbibliotekeme er
indkøbt ialt 4.379 bd. I Statsbiblioteket er endvidere indgået 34.244 danske
småtryk og 1.611 nr. danske og udenlandske musikalier.

Af nyerhvervede ældre danica skal foruden en række originaludgaver og
samtidige oversættelser af Ludvig Holberg fremhæves:
Salvator Fabris: De lo schermo overo scienza d’arme. Copenhaven 1606.
(»Chr. IVs fægtebog«.)
En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss. Lybeck 1555.
Henrick Smit: En skøn Nyttelig Lægebog. København 1557.
Følgende større udenlandske erhvervelser og suppleringer af den ældre bog
bestand skal nævnes:
A catalog of books represented by Library of Congress printed cards issued
to July 31, 1942. New York 1958 ff. (Optryk, ialt 167 bind.)
Is. Newton: Opera quae exstant omnia. Ed. S. Horsley. 1-5. Londini 177985.
Thomas Percy: Reliques of ancient English poetry. 1-3. London 1765.
Velleius Paterculus: Historiae Romanae duo volumina. Basiliae 1520.
The Victoria history of the counties of England. London 1901 ff. (Ialt 86
bind.)

Statsbibliotekets bevilling til bogkøb i 1958—59 beløb sig til ialt 321.935 kr.
Desuden indgik som indtægter af legater og Statsbibliotekets videnskabelige
tidsskriftlæsekredse 148.201 kr.*)

*) På grund af ændring af opkrævningstidspunktet indgik i 1958-59 ekstraordinært 2 års indtægt
af læsekredsene.
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Beløbene til bogindkøb fordelte sig iøvrigt således:
Statsbiblioteket:
1. Annuum.......................................................................................
2. Tillægsbevilling.............................................................................
3. Indtægter af tidsskriftlæsekredse og legater..............................

Kr.
269.463,00
52.471,61
148.200,73

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

1.429,00
1.604,58
795,23

3.828.81

Institut for filosofi
Statsbevilling.......................................................................
Tipsfond...............................................................................

1.429,00
152,38

1.581,38

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

1.710,46
1.722,36

3.432.82

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

1.429,00
974,16
525,13

2.928,29

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

1.429,00
1.695,82
560,97

3.685,79

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

1.077,40
1.026,11
2.000,00

4.103,51

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

1.429,00
345,86
1.044,00
114,97

2.933.83

Institut for litteraturvidenskab
Statsbevilling.......................................................................
Tipsfond...............................................................................

1.468,60
782,10

2.250,70

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

2.733,69
3.448,25

6.181,94

Transport. ..

30.927,07

Kr.

470.135,34
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Kr.
Transport. . .

Kr.
30.927,07

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

1.429,00
12,98
1.044,00
869,74

3.355,72

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

2.139,00
1.527,98
675,44

4.342,42

Institut for religionsvidenskab
Tilskudsfonder.....................................................................

97,00

97,00

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

1.429,00
3.261,61
1.085,50

5.776,11

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

1.429,00
228,36
506,72

2.164,08

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

4.000,00

4.000,00

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

3.000,00

3.000,00

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

500,00

500,00

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

3.265,40

3.265,40

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

3.561,52

3.561,52

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

192,43
1.240,17

1.432,60

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

497,00

497,00

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

1.010,18

1.010,18

Transport...

63.929,10
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Kr.
Transport...

Kr.
63.929,10

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

2.190,00
2.006,41

4.196,41

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

597,30

597,30

Vævsdyrkningslaboratoriet
Civilforsvaret.......................................................................

623,50

623,50

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

4.000,00
1.000,00
9,48
686,09
464,00

6.159,57

Institut for samfundsforskning
Statsbevilling.......................................................................

48,40

48,40

Det økonomiske institut
Tilskudsfonder.....................................................................
Statsbevilling.......................................................................

654,89
8.244,45

8.899,34

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

2.328,60
4.000,00
4.171,00
200,00

10.699,60

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

6.164,69
14.271,19

20.435,88

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

1.366,82

1.366,82

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

6.399,44
2.475,00

8.874,44

Matematisk institut
Statsbevilling.......................................................................
Tipsfond...............................................................................

75.676,34
2.936,00

78.612,34

Transport. . .

204.442,70
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Kr.
Transport. ..

Kr.
204.442,70

Håndbibliotekerne på Århus kommunes hospitaler
og Århus amtssygehus:
Anæstesiafdel i ngen
Kommunal bevilling................................................................

2.511,33

2.511,33

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

1.796,90

1.796.90

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

1.000,00
444,68

1.444.68

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

1.490,56

1.490,56

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

1.856,00
1.500,98

3.356,98

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

768,97

768,97

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

2.939,14
3.300,00

6.239,14

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

5.202,90
3.648,26

8.851,16

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

781,69
1.400,00

2.181.69

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

2.200,00
2.500,00
265,91

4.965.91

Neuroradiologisk afdeling
Kommunal bevilling.................................................................
Etableringskonto.......................................................................

1.000,00
1.671,66

2.671,66

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

3.040,42

3.040,42

Retsmedicinsk institut
Statsbevilling.............................................................................

601,44

601,44

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

2.850,00
6.829,52
10.000,00

Transport.. .

19.679,52
264.043,06
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Kr.
Transport...

Kr.
264.043,06

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

1.506,19

1.506,19

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

1.998,42

1.998,42

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

1.835,02
1.000,00

2.835,02

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

2.313,38

2.313,38

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

2.487,00
2.500,00

4.987,00

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

339,62

339,62

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

1.494,14

1.494.14

Journalistkursus.............................................................................

1.188,15

1.188.15

4- indbinding

280.704,98
33.033,00
247.671,98

Statsbibliotekets udgifter til indbinding har 1958-59 været 179.045 kr.

BOGGAVER OG BYTTEFORBINDELSER
I lighed med tidligere år er fra Det kgl. Bibliotek og Universitetsbiblioteket i
København og flere andre danske og udenlandske videnskabelige biblioteker og
lærde selskaber samt forskellige private modtaget videnskabelige publikationer
og andre boggaver, hvoraf skal fremhæves gaver fra British Council, Gesell
schaft für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland, Berlin, cand. mag. H.
Lund Hansen og en større samling finsk litteratur fra de finske forlag Otava og
Tammi. I kalenderåret 1958 modtog Statsbiblioteket og universitetet henholds
vis 968 og 1.279 bd. foruden et anseligt antal periodica.
Ved bytteforbindelser og dubletudveksling er indgået ialt 498 bd. foruden
tidsskrifter,
Vedrørende boggaver, som er indgået gennem universitetets institutter, hen
vises til beretningerne fra disse.
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BENYTTELSE

Statsbibliotekets læsesal har 1958 haft 7.944 besøgende mod 8.606 i 1957. An
tallet af bøger fremtaget fra magasinerne har været 11.986 mod 10.221 bd. i
1957. Læsesalens håndbibliotek tæller nu ca. 18.000 bd.
Bibliotekets udlån har omfattet ialt 94.256 bd. mod 87.924 bd. i 1957.
Heraf udlåntes 34.117 bd. til benyttelse i Århus (1957: 33.735 bd.). På grund
af Statsbibliotekets pladsmangel besværliggøres udlånet mere og mere, idet
stadig flere bøger må anbringes i depot uden for bibliotekets bygning, hvilket
medfører dobbelt ekspedition. Således er 990 bd. udlånt af de bøger, som er
anbragt i Statens Avissamling (1957: 1045 bd.), og 806 bd. har måttet hentes i
depotet under taget i universitetets hovedbygning (1957: 602 bd.). Hertil kom
mer et større antal bind hentet i depotet i de allerede opførte etager af Stats
bibliotekets bogtårn. Endvidere er fra universitetets institutbiblioteker og hospi
talsbibliotekerne lånt 1.926 bd. til videre forsendelse (1957: 1.459 bd.).
Fra andre biblioteker har Statsbiblioteket hjemlånt 4.021 bd., væsentlig til
universitetsstudier. 522 af disse bøger modtoges fra udenlandske, resten fra dan
ske biblioteker.
Statsbibliotekets videnskabelige tidsskriftlæsekredse har i 1958 haft 2067
deltagere mod 1981 i 1957. Af bibliotekets udenlandske tidsskrifter (ialt 3.846,
hvoraf 851 i institutbiblioteker og hospitaler) har 764 cirkuleret i læsekredsene
(mod 722 i 1957).

SAMARBEJDSUDVALG
På forslag fra Statsbiblioteket er der nedsat et samarbejdsudvalg mellem Aar
hus Universitet og Statsbiblioteket. Universitetets repræsentanter i udvalget er
følgende: Professor, dr. phil. A. Blinkenberg, det humanistiske fakultet, profes
sor, dr. med. Knud Lundbæk, det lægevidenskabelige fakultet, professor, dr.
jur. Alvar Nelson, det økonomiske og juridiske fakultet, professor, dr. phil.
E. Hammershaimb, det teologiske fakultet, og professor Povl Kristensen, det
naturvidenskabelige fakultet. Fra Statsbiblioteket deltager overbibliotekar Ib
Magnussen, førstebibliotekar Chr. Stub-Jørgensen, førstebibliotekar Otto Lar
sen, bibliotekar Erik Giese og bibliotekar Niels Åge Nielsen. Udvalget, hvis
formand er overbibliotekar Ib Magnussen, har afholdt møde den 12. marts
1959 og den 14. maj 1959.

PUBLIKATIONER
Den af bibliotekar, cand. mag. Erik Giese redigerede årlige duplikerede »For
tegnelse over medicinsk litteratur i Århus« udsendtes med bd. 9, omfattende
accessionen i tiden oktober 1957-september 1958.
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Videre er udgivet supplement til »Tidsskriftfortegnelse omfattende medi
cin, odontologi, almindelig naturvidenskab, kemi og fysik i Statsbiblioteket,
hospitaler og universitetsinstitutter i Århus« for 1956-58, redigeret af bibliote
kar Erik Giese.
Fra januar 1959 udsendes foruden den sædvanlige tomånedlige accessions
liste udarbejdet med særligt henblik på overcentralvirksomheden en månedlig
liste »Tidsskrift-Nyt. Periodica indgået i Statsbiblioteket, universitetsinstitutter
og hospitaler i Århus«.
Overcentralkatalogen »Udvalg af nyere udenlandsk litteratur« for 1958,
omfatter ligesom katalogen for 1957 tillige et udvalg af den udenlandske acces
sion i en række større folkebiblioteker, ialt ca. 900 bd., mens der af Statsbiblio
tekets accession er registreret ca. 4.100 bd. Udvalget er foretaget med henblik
på folkebibliotekernes lånere, men katalogen vil have interesse også for uni
versitetet ved at bringe en samlet oversigt over en betydelig del af Statsbibliote
kets nyeste udenlandske anskaffelser. Katalogen er som i de tidligere år redige
ret af førstebibliotekar, 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 i anledning af Statsbibliotekets fødselsdag den 17. juni
1959 tildelt fru Anna Johansen.

Selvbiografier, prisopgaver og prisbesvarelser

SELVBIOGRAFIER AF ÅRETS DOKTORER

Jens Rasmussen, født den 3. april 1916 i Nørre-Hjarup, søn af gårdejer Kresten
Rasmussen og hustru Christine Dorthea f. Petersen. Student fra Aabenraa Stats
skole 1935. Samme år begyndte jeg at studere ved Aarhus Universitet. Studie
ophold i Paris 1938-39 som den franske stats stipendiat. I januar 1943 tog
jeg skoleembedsexamen ved Aarhus Universitet med fagene fransk, latin og
engelsk.
Fra august 1943 knyttet til Niels Brocks Handelsskole, hvor jeg i 1944 blev
udnævnt til adjunkt. Samtidig redaktør af kunsttidsskriftet »Samleren« 194345. Siden 1949 har jeg været lektor i fransk ved Handelshøjskolen i Køben
havn.
Min doktorafhandling »La prose narrative française du XVe siècle.
Etude esthétique et stylistique« blev forsvaret den 20. november 1958. Blandt
andre publikationer kan nævnes »Tyske ords tilpasning i fransk i tiden omkring
anden verdenskrig » (i Festskrift til Christen Møller, 1956).
Gift den 14. august 1946 med Tove Faber, datter af manufakturhandler
Svend Aage Faber, Løgstør.

Kaj Baagø, født den 15. maj 1926 i Abyhøj. Søn af toldforvalter og medlem
af folketinget Hans Baagø, Vejle.
1942-44 gik jeg i Vejle Gymnasium og blev 1945 student fra Herning
Gymnasium. Efter aftjent værnepligt påbegyndte jeg i efteråret 1946 det teolo
giske studium ved Aarhus Universitet og koncentrerede mig om faget kirke
historie (speciale i engelsk indflydelse på Grundtvigs kirkepolitik 1825-39). I en
del af studietiden var jeg sekretær i Arhus kristelige Studenterforbund, redak
tør af studenterbladene »Universitas« og »Den jyske Akademiker« samt for
mand for det teologiske studenterråd.
Sommeren 1952 bestod jeg teologisk embedseksamen og fik derpå gennem
Kirkernes Verdensråd et legat til et studieophold ved Union Thelogical Semi
nary, hvor jeg sommeren 1953 erhvervede Master’s Degree på en afhandling
om »The Concept of Reason in Paul Tillich’s Theology«. En del af tiden i
New York fungerede jeg som dansk sømandspræst og senere i nogle måneder
som præst i Danevang, Texas. Fra oktober 1953 til juni 1954 opholdt jeg mig i
Cambridge, England, på et legat dels fra Aarhus Universitet, dels fra Frederik
Nielsens Mindelegat, og studerede her især Grundtvigs forhold til den engelske
liberalisme.
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Fra sommeren 1954 til 1957 var jeg hjælpepræst ved Set. Lukas kirke, År
hus, og 1956-57 formand for Århus kristelige Studenterforbund. 1955-58 var
jeg endvidere undervisningsassistent ved det teologiske fakultet på Aarhus Uni
versitet og udarbejdede i dette tidsrum min disputats »Magister Jacob Christian
Lindberg. Studier over den grundtvigske bevægelses første kampe«. Forsvaret
fandt sted den 22. november 1958. De officielle opponenter var professorerne
dr. theol. Hal Koch og dr. theol. P. G. Lindhardt. Ex auditorio opponerede
pastor Kaj Thaning og pastor, dr. theol. Knud Banning.
I januar 1959 afrejste jeg til Indien for at overtage en stilling som pro
fessor i kirkehistorie ved United Theological College, Bangalore.
Afhandlinger i Dansk teologisk Tidsskrift 1954 og i Grundtvig-Studier 1955
og 1957. Kronikker i Aarhuus Stiftstidende 1954-56, Jyllandsposten m. fl.
12. november 1949 gift med Kirsten Blom Salmonsen. 2 børn: Helle og
Karsten.

Sigurd Eskjær Jensen. Født 23. december 1920 i Fakse som søn af dyrlæge
Harald Jensen og hustru Gertrud Christine, f. Hansen.
Jeg blev student fra Rungsted Statsskole 1940 og tog lægevidenskabelig
embedseksamen ved Københavns Universitet 1948. Turnustjeneste på Amts- og
Bysygehuset i Skive 1948; derefter kandidattjeneste på Set. Maria Hospital i
Roskilde og på de medicinske afdelinger ved Amtssygehuset i Herning og
Centralsygehuset i Randers. Siden 1952 har jeg været ansat ved de medicinske
afdelinger, Århus Kommunehospital: i perioden 1. januar 1953 til 1. september
1954 klinisk assistent ved medicinsk afdeling C og fra september 1954 til maj
1958 2. reservelæge ved medicinsk afdeling M, samt undervisningsassistent
ved Aarhus Universitet. Siden maj 1958 ansat som kandidat ved børneafdelin
gen, Aarhus Kommunehospital. Fra denne stilling har jeg haft orlov siden
september 1958 til et eetårigt studieophold som Research Assistant ved Ham
mersmith Hospital, Postgraduate Medical School of London University.
Min disputats: »Studies of the Effect of Diethylstilbestrol on the Plasma Li
pids and Thyroid Function« blev udarbejdet under min ansættelse som 2. re
servelæge ved medicinsk afdeling M, Aarhus Kommunehospital, i årene 1955—
58. Afhandlingen forsvaredes for den medicinske doktorgrad ved Aarhus Uni
versitet den 30. juni 1959. Oficielle opponenter var professor, dr. med. Knud
Lundbæk og professor, dr. med. Cai Holten, og fra auditoriet opponerede 1.
reservelæge, dr. med. E. F. Mogensen. I samarbejde med andre desuden of
fentliggjort tidsskriftsartikler om beslægtede emner.
Gift 1945 med Grethe J., f. Nielsen. I ægteskabet er der et barn, Lise.
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AARHUS UNIVERSITETS PRISOPGAVER
FOR ÅRET 1959
Almindelig og sammenlignende litteraturhistorie,
Diderots Salons, analyse, karakteristik, placering i hans forfatterskab og i sam
tidens æstetiske debat.

Engelsk.
En undersøgelse af Samuel Johnsons betydning i det 18de århundrede med
specielt henblik på hans behandling af den klassiske tradition i engelsk litte
ratur.
Klassisk arkæologi.

En teknisk og stilistisk karakteristik af Pantheon i Rom. Der gøres rede for
komplexets bygningshistorie, dets situation i det antike bybillede og dets arkitek
turhistoriske forudsætninger.
Musikvidenskab.
Kompositionsstilen i Mogens Pedersøns madrigalværk set på baggrund af den
italienske, specielt den venetianske madrigalstil omkring 1600.
Nordisk litteratur.

En kritisk bedømmelse af tidligere litteratur- og åndshistoriske behandlinger
af Ewalds Adam og Eva og en æstetisk analyse og karakteristik af værket
set i lyset af dets forhold til relevante hovedværker i verdenslitteraturen.

Biokemi.
Der ønskes en på litteraturstudier og egne undersøgelser baseret redegørelse
over forekomsten af aminosyrer og aminosyrederivater i urinen ved en eller
flere af de såkaldte bindevævssygdomme.
Medicin A.
Der ønskes en sammenlignende undersøgelse af prothrombintiden (eller proconvertin-prothrombintiden) i plasma og totalblodets koagulationstid efter pe
roral indgift af dicumarol eller derivater heraf.

Medicin B.
Der ønskes en experimentel undersøgelse af insulinaktiviteten i blodet fra
diabetikere og ikke-diabetikere, bestemt ved virkningen af serum eller plasma
på et isoleret væv in vitro.
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Radiologi.
Der ønskes foretaget en sammenlignende undersøgelse mellem det fysiske mål
og den biologiske virkning (f. eks. på planterødder, celler eller tumorer) af
røntgen- og gammastråler med forskellig kvanteenergi.
Teologi.
En sammenlignende analyse af Pascals Provincialbreve og Kierkegaards artikler
fra kirkekampen og en redegørelse for forskelle og ligheder i den polemiske
situation og i polemikkens stil og intention.

Astronomi.
Der ønskes en undersøgelse af stjernehobes evne til at indfange stjerner og på
basis af en sammenligning med hastigheden af den såkaldte fordampning fra
hobene et skøn over det relative antal indfangne stjerner i dem i afhængighed
af hobenes alder og den hastighedsfordeling og den tæthed, som karakteriserer
omegnens stjernepopulation.
Matematik.

Der ønskes en sammenfattende fremstilling af væsentlige dele af teorien for
fluktuationer af summer af stokastiske variable, om muligt suppleret med egne
resultater.
Zoologi.

Der ønskes en redegørelse, som på grundlag af litteraturen belyser kendskabet
til det økologiske samspil mellem kårfaktorer og dyr med specielt henblik
på en udvalgt landinvertebratgruppe (f. eks. landsnegle, bænkebidere, tusind
ben el. a.).
Til uddybning af disse spørgsmål ønskes endvidere på basis af egne under
søgelser og forsøg og med udgangspunkt i een eller nogle få, velegnede lokali
teter visse af de valgte dyreformers optræden og tilpasningsforhold analyseret i
relation til de på lokaliteterne fremherskende kårfaktorer.
Økonomi.
Der ønskes en redegørelse for og kritisk analyse af de offentlige understøttelser
og skattebegunstigelser til alderdomspensionering.
Jura.
Der ønskes en kritisk analyse af de gældende regler om faren og dens realisation
i forsikringsretten.
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Besvarelserne af opgaverne skal affattes på dansk og indleveres så vidt
muligt i to eksemplarer. Afhandlingerne skal være skrevne med tydelig hånd
skrift 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 afhandlingen. Den forfatter, der kun ønsker sit navn offentliggjort,
såfremt han opnår prismedaillen, må angive dette uden på konvolutten. Navne
sedler til afhandlinger, som hverken opnår prismedaille eller accessit, bliver
ikke åbnede. Besvarelserne indsendes til Aarhus Universitets lærerforsamling
inden 1. december 1960, for opgaven i zoologi er fristen dog 1. december 1961.
Der kan ikke forventes forlængelse af disse frister.
Adgangen til at besvare universitetets prisopgaver er ikke indskrænket til
akademiske borgere, men står åben for enhver, der på den tid, besvarelsen ind
sendes, ikke er fyldt 30 år. På ydersiden af ovennævnte konvolut må findes
følgende erklæring: »Ved afgivelsen af denne besvarelse er forfatteren ikke
fyldt 30 år«. Forefindes 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.

BEDØMMELSE AF PRISAFHANDLINGER
Klassisk filologi.
Som besvarelse af den af Aarhus Universitet for året 1958 stillede prisopgave i klassisk
filologi »Isokrates’ Areopagitikos oversættes og forsynes med udførlig sproglig og historisk
kommentar; indledningsvis redegøres for Isokrates’ åndshistoriske forudsætninger og po
litiske betydning« er indkommet en afhandling under mærket Paneg. 50.
Afhandlingen, der er på 216 maskinskrevne sider i kvartformat (med mange trykfejl),
omfatter 5 afsnit: I Isokrates’ åndshistoriske forudsætninger, II Isokrates’ politiske betyd
ning, III Dateringen af Areopagitikos, IV Oversættelse og V Kommentar, ialt 152 sider,
hvortil kommer 64 sider noter og bibliografi.
Isokrates’ Areopagitikos er et som tale formuleret bidrag til den politiske diskussion i
det 4. århundredes Athen. Det er det mest filosofiske af Isokrates’ skrifter og indehol
der hvad Münscher kalder »beherzigenswerte politische Gedanken für alle Zeiten«. Isokrates,
der, som det ofte vil være tilfældet, er nødsaget til at demonstrere sin loyalitet over for det
herskende (demokratiske) regime for at gøre sig håb om at blive hørt, foreslår en række
reformer af udpræget oligarchisk karakter, der præsenteres som en genindførelse af den
solonisk-kleistheniske forfatning. Idet dennes fortræffelighed fremhæves generelt på bekost
ning af det 4. århundredes radikale demokrati, fremsættes konkrete forslag om at give
det gamle råd på Areopagos, der nu blot var en domstol med begrænset kompetence, kon
trollerende myndighed, således som det i nogen grad havde haft før Ephialtes’ reform i
462. Politikernes saglige kvalifikationer foreslås sikret ved afskaffelse af lodtrækningen,
der af det radikale demokrati var anvendt som middel til at finde ud af, hvem der skal lede
staten. Der råder usikkerhed m.h.t. tidspunktet for Areopagitikos’ fremkomst. For den rette
forståelse af dette skrift er det selvsagt af betydning at få Isokrates’ indlæg kronologisk
fikseret.
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Den indleverede afhandlings forfatter er ret vel bevandret i den historiske og filologiske
litteratur om emnet, men har dog ofte undladt at gøre sig bekendt med forskningens
sidste betydningsfulde bidrag til studiet af det 5. og 4. århundredes Grækenland. Således
savner man fx. benyttelse af så centrale værker som Jacoby’s Atthis (1950), Hignett, History
of the Athenian Constitution (1952); vedrørende de attiske domstole synes forfatteren ikke
at kende Hommel, Heliaia (Philologus Suppl. 19, 1927), men citerer kun Lipsius, Das at
tische Recht und Rechtsverfahren (1905). På tilsvarende måde anvender han ved studiet af
Athens finansvæsen Gilbert, Handbuch der griechischen Staatsaltertümer fra 1881 i stedet
for Andreades, Geschichte der griechischen Staatswirtschaft I (1931) eller eventuelt H.
Michell, Economics of Ancient Greece (1940).
I indledningskapitlet redegøres med sundt jugement, omend måske lovlig traditionelt,
for Isokrates’ afhængighed af sofisterne i almindelighed og Antiphon i særdeleshed, og der
gives en ret overbevisende fremstilling af forholdet mellem Isokrates og dennes samtidige
Platon. Som den praktiker Isokrates er, må han tage afstand fra enhver tanke om, at dyden
kan bibringes dem, der ikke i forvejen er i besiddelse af den, men med fuld ret påpeger
afhandlingens forfatter, at Isokrates ofte gengiver tanker og motiver, som også kendes
fra Platons produktion. I politisk henseende klarlægges Isokrates’ overensstemmelse med de
ideer, der har været levende i den moderate kreds omkring Theramenes.
Man har villet etablere en forbindelse mellem Isokrates’ politiske teori og det andet
attiske søforbund. Forfatteren tager med sober kritik afstand fra denne opfattelse og peger
i stedet for på de overensstemmelser, der findes mellem Isokrates’ teorier og Athens
politiske forhold efter makedonernes magtovertagelse. Det er da også først efter denne at
bl.a. tanken om at genoplive Areopagos’ tidligere stilling realiseres. Forfatteren hævder med
skellig grund (p. 116), at der har været en tradition om, at Areopagos i 5. århundrede
førte en slags tilsyn med borgernes vandel. Isokrates havde ganske rigtigt iagttaget,
at ånden i Athens demokrati var en ganske anden i midten af 4. end i 5. århundrede; hans
opskrift for åndens fornyelse tager imidlertid mere sigte på det degenererede demokratis
symptomer end på disses indre årsager. Alt dette har afhandlingens forfatter klart for sig.
En selvstændig indsats yder han i det vigtige dateringsspørgsmål. Under henvisning
til Perianders lov fra 358/7 om symmorierne, hvorefter den athenske stat selv skal sørge
for udskrivning af roere til flåden, gør han gældende, at en omdiskuteret passus i Areopagitikos (§ 54), der ironiserer over, at staten betaler sine borgere for at være dommere
samtidig med at den må yde livsunderhold til fremmede rorkarle, kun giver mening, så
fremt det foreliggende skrift er forfattet før 358/7.
Forfatteren har således gjort sig megen flid med den historiske interpretation af den
overleverede tekst, uden dog som regel at trænge dybere ind i problemerne, og hans
fremstilling er ikke altid lige korrekt. Således virker hans ukendskab til andre borgerka
tegorier i Sparta end fuldborgerne (homoioi) forstemmende. Hvad selve oversættelsen an
går, lader den adskilligt tilbage at ønske. Den skæmmes ikke blot af manglende akribi,
men af adskillige grove misforståelser. Når forfatteren eksempelvis lader Isokrates hævde,
at »vi aldrig er blevet ringere styret end under demokratiet« (§ 15), når meningen er, at
»vi aldrig er blevet ringere styret under demokratiet end nu«, røber en sådan gengivelse,
at oversætteren ikke har formået at fastholde Isokrates’ mere eller mindre ærlige demokra
tiske grundsynspunkt. Dersom en sådan fejlagtig gengivelse var et isoleret fænomen, kunne
man se bort fra den; men når »fjendskabet mod Perserkongen« bliver til »fjendskabet fra
Perserkongens side« (§ 8), når »at drage (de unge) bort fra andre fejl« bliver til »at
undgå andre fejl« (§ 45), når »det der nu sker« bliver til »det skete« (§ 50), når »at
trælle for fjenderne« bliver til »at gøre fjenderne til slaver« (§ 69), når katastasis (tilstand)
oversættes med »forandring« (metastasis, § 50), når »at holde sig borte fra de fleste laster«
gengives med »at kunne holde ulykkerne borte« (§ 45), nødes man til at erkende at
forfatterens græske sprogbeherskelse er utilfredsstillende. Da den nøjagtige forståelse af
den græske grundtekst imidlertid er en uomgængelig forudsætning for videregående for
tolkning, er man ikke altid tryg over for de ræsonnementer af mere generel art, som har
forfatterens særlige bevågenhed.
Detailkommentaren indeholder værdifulde iagttagelser (Isokrates’ brug af 1. person plu
ralis for ligesom at solidarisere sig med det demokrati han kritiserer, distinktionen mellem
de to slags forbundsfæller, mellem arche og hegemonia, Isokrates’ omskrivninger for det
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politisk kompromitterede begreb patrios politeia, afsnittet om »Thebanernes venner«); men
alt for meget i kommentaren er taget lige fra håndbøgerne, således bemærkningerne om
dokimasia og eisphora (§ 38, § 51), ligesom hele afhandlingen røber en vis ulyst til
fordybelse og grundighed. Den sproglige kommentar er svag. Forfatteren synes ikke at
have kendt Jebbs udgave og kommentar af Areopagitikos §§ 36-55 (Selections from the
Attic Orators being a Companion Volume to The Attic Orators from Antiphon to Isaeus,
ed. with Notes by R. C. Jebb, London 1916).
Til trods for at forfatteren således har lagt en vis umodenhed for dagen, mener vi
dog, at det i betragtning af hans flid og fortrolighed med emnet, hans stedvise skarpsindig
hed og hans påskønnelsesværdige vilje til at fremsætte egne iagttagelser på et gennemfor
sket område er forsvarligt, at han belønnes med et Accessit.
Franz Blatt

Rudi Thomsen.

Ved navnekuvertens åbning viste forfatteren sig at være stud. mag. Klaus Holt.

Intern medicin.
Aarhus Universitets prisopgave i intern medicin for året 1958 havde følgende ordlyd:
»Der ønskes, dels på grundlag af litteraturstudier, dels på grundlag af egne experimenter,
en kritisk vurdering af en eller flere metoder til bestemmelse af 17-OH-corticosteroider«.
Der er indkommet én besvarelse under mærket »The important point«.
Denne besvarelse er på 173 sider med 30 tabeller og 33 figurer. Litteraturen omfatter
202 numre. Afhandlingen, der er inddelt i 15 kapitler, falder i to hovedafsnit, idet de
første 5 kapitler er litteraturstudier, og de sidste 10 kapitler indeholder »egne under
søgelser«.
I det indledende kapitel (side 1-17) gives en udmærket, klar og sufficient oversigt over
binyrebarksteroidernes historie, og i kapitel 2 (side 18-21) forelægges læseværdige overvej
elser over, hvorledes den foreliggende opgave kan tænkes løst. Kapitel 3 (side 22—25) inde
holder en diskussion af de krav, man må stille til en kemisk bestemmelse af 17-OH-corti
costeroider. Kapitel 4 (side 26-56) er en instruktiv oversigt over existerende kemiske me
toder til bestemmelse af 17-OH-corticosteroider. Principperne for de forskellige metoder
gennemgås, og metodernes fordele og mangler belyses. Litteraturstudierne afsluttes med en
god oversigt over 17-ketosteroider og metoderne til bestemmelse af sådanne stoffer (kapitel
5, side 57-63).
Da forf. finder, at der er visse variationer i den måde, de forskellige forskere benytter
sig af de af Norymberski udarbejdede principper til bestemmelse af barksteroider, beslutter
han sig til at kontrollere og efterprøve disse principper. Det drejer sig om en metode, ved
hvilken man oxyderer de binyrebarksteroider, der har en hydroxygruppe i stilling 17 til 17ketosteroider. For at undgå, at præformerede 17-ketosteroider bestemmes med i analysen,
bortskaffes disse, idet man reducerer dem til 17-hydroxy-steroider.
I kapitel 6 (side 65-70) omtales de anvendte kemikalier, deres rensning og opbevaring
m.m. 17-ketosteroider bestemmer forf. ved hjælp af den af Vestergaard angivne metode.
I kapitel 7 (side 71-77) fremlægges en række forsøg over omdannelsen af 17-ketoste
roider til 17-hydroxy-steroider ved hjælp af reduktionsmidlet borhydrid, og det vises, at når
man benytter den fremgangsmåde, der lidt upraktisk er omtalt på side 69, er man ved
hjælp af borhydrid i stand til at omdanne i hvert tilfælde ca. 90 % af tilstedeværende
17-KS til 17-OH-forbindelser, hvilket alt taget i betragtning må anses for tilfredsstillende.
Fremstillingen i kapitel 7 er i det hele noget vanskelig at følge, idet der ikke er fore
taget en tilstrækkelig skarp inddeling af stoffet.
Kapitel 8 (side 78-107) omhandler oxydationen af 17-hydroxy-corticosteroider til
17-ketosteroider ved hjælp af natriumbismutat. Betingelserne for denne oxydation angives
meget forskelligt af de forskere, der har arbejdet hermed.
Forf. gennemprøver tre forskellige bismutatpræparater (Baker's analyzed, BDH Analar
og Merck p.a.), og det fastslås herved, at de optimale oxydationsbetingelser varierer fra
præparat til præparat. Det vises endvidere i forsøg med rene steroider, at de i forskelligt om-
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fang nedbrydes af de forskellige bismutatpræparater. De udførte forsøg viser endvidere
klart, at den af bismutat fremkaldte steroidnedbrydning er relativt ringe i urinen. Dette
hænger efter forfatterens forsøg sammen med urinens indhold af urinstof. Kapitlet inde
holder et stort og velbehandlet forsøgsmateriale, og de konklusioner, der drages af forsø
gene, anses alle for berettigede.
Langt den største del af urinens steroider er til stede i conjugeret form, og det er
kendt, at koncentrationen af 17-keto-steroider og 17-hydroxy-corticosteroider i urinen tilsy
neladende stiger efter syrehydrolytisk spaltning af de omtalte conjugater.
I kapitel 9 (side 108-131) anstilles der undersøgelser over de optimale hydrolyseforhold
ved 17-hydroxy-corticosteroid analysen. Indledningsvis omtales forskellig litteratur vedrø
rende den hydrolyse med syre, som man sædvanligvis lader gå forud for en bestemmelse
af 17-keto-steroider. Forf. koncentrerer sig derefter om at belyse 1) den optimale saltsyre
koncentration, 2) eddikesyrekoncentrationens betydning og 3) betydningen af tilsætning af
natriumbisulfit før syrehydrolysen.
De indledende forsøg syntes at vise, at under de givne forsøgsbetingelser: 15 minutter
ved 100 0 C og tilsætning af 4 dråber 5 % natriumbisulfit, er 15 % kone, saltsyre at fore
trække fremfor nogen anden koncentration. Det fortsatte arbejde over dette problem viste
imidlertid ved overgang til et nyt natriumbismutat præparat, at optimale betingelser først
opnåedes ved anvendelse af 4 dråber 20 % natriumbisulfitopløsning til prøverne og 20 %
kone, saltsyre.
Med hensyn til eddikesyrekoncentrationens indflydelse på den hydrolytiske proces vi
ste denne sig at være uden nævneværdig betydning for de opnåede måleresultater.
I kapitel 9’s sidste halvdel koncentrerer forfatteren sin opmærksomhed omkring den
af Smith og Tompsett konstaterede indflydelse af chlorioner på oxydationen af binyrebarksteroider ved hjælp af natriumbismutat, et fænomen som forfatterne uden at kende de
nævnte forskeres arbejde selv var kommet på sporet af. Forf. er interesseret i at fastslå
på hvilket trin i analysen, at chlorionerne fremmer destruktionen af 17-hydroxy-cortico
steroider, og de udførte forsøg med hydrocortison tyder på, at det sker under kogningen
med saltsyre. Forf. fremsætter den opfattelse, at tilstedeværende chlorider under kogningen
med stærk saltsyre kan give anledning til dannelse af hypochlorit, som kan fremkalde de
struktion af steroiderne. Virkningen af natriumbisulfit forklares som en reduktion af hy
pochlorit. I overensstemmelse med denne opfattelse finder forfatteren, at jo større en ana
lyseprøves indhold er af NaCl, desto mere natriumbisulfit må der sættes til prøven før
hydrolysen med saltsyre for at undgå destruktion af keto-steroider. Under de forsøgsbetin
gelser, forfatteren har arbejder under, anser han tilsætning af 4 dråber 20 % NaHSOnopl. til 2 ml urin-eddikesyre-opl. som tilstrækkelig til at undgå steroid-destruktion, selv om
urinen skulle indeholde 1.5 % NaCl.
I kapitel 10 (side 132-134) diskuteres den anvendte extraktionsmetode af steroiderne
fra urinprøverne efter reduktion og oxydation.
I kapitel 11 (side 135-146) behandles spørgsmålet om benyttelse af korrektion ved
beregningen af 17-hydroxy-corticosteroid-koncentrationen i urinprøver, og de af forfatteren
omtalte forsøg tyder på, at det er hensigtsmæssigt at benytte den af Allen foreslåede kor
rektion.
Det er kendt, at tilstedeværelse af glucose i urin vanskeliggør bestemmelsen af urinens
indhold af 17-hydroxy-corticosteroider. Forfatteren kan i kapitel 12 (side 147-151) bekræfte,
at den af ham gennemarbejdede metode giver fuldt tilfredsstillende resultater, når glueosen
fjernes ved forgæring. Forfatteren kan ikke tilråde at øge bismutatmængden uden at skaffe
glueosen bort ved forgæring eller prøve på primært at extrahere de conjugerede steroider
fra urinen med en blanding af æter og alcohol efter tilsætning af ammoniumsulfat til
urinen.
Kapitel 13 (side 152-153) indeholder en sammenfattende vurdering af den undersøgte
fremgangsmåde, som findes velegnet til kliniske formål. Forskellen mellem dobbeltbe
stemmelser vil sjældent overstige 10 % af middelværdien. Mængder på 4-5 pig 17-hydroxycorticoider pr. ml urin kan endnu bestemmes. Analysen er relativ billig, og én person kan
udføre 9-10 dobbeltbestemmelser pr. normal arbejdsdag.
De to sidste kapitler i besvarelsen kaldes henholdsvis 17-OH-CS-udskillelsen, døgnsvingninger-variationer fra dag til dag-normalværdier (kapitel XIV, side 154-166) og udskillelse
ved stress (kapitel XV, side 167-173).
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Forfatteren har indsamlet et lille normal-materiale (20 personer) til belysning af ud
skillelsen af 17-OH-CS. De fundne værdier ligger alle inden for det normalområde, som er
angivet af M. Jørgensen, selv om det er ejendommeligt, at man ikke i noget af de 20
tilfælde har fundet en udskillelsesværdi, som ligger under den af Jørgensen for den pågæl
dende aldersklasse fundne middelværdi. Variationen i fra dag til dag udskillelsen er under
søgt hos en enkelt mandlig person for 12 døgn og hos en enkelt kvindelig person i 8
forskellige døgn. Hos begge disse forsøgspersoner er natudskillelsen væsentlig lavere end
dagudskillelsen, men der er ingen nævneværdig forskel på spredningen i de to perioder.
Hos to kandidater, der har været oppe til eksamen, finder forfatteren tegn til øget udskil
lelse af 17-OH-CS omkring examinationstidspunktet. Endelig meddeler forfatteren sine
resultater over 17-OH-CS hos en patient med mb. Basedowii under methylthiouracid-behandling. I begyndelsen af sygdomsperioden fandtes udskillelsen af 17-OH-CS forhøjet.
Under behandlingen indtrådte der et fald i udskillelsen af 17-OH-CS.
Af de undersøgelser, der fremlægges i kapitel XV, fremgår det, at instruktører i jetjager
flyvning i flyvekorpset på flyvedage har en større udskillelse af 17-hydroxy-corticosteroider
og 17-ketosteroider end på ikke-flyvedage, hvilket forfatteren opfatter som et udtryk for en
vis stress.
Forfatteren har med stor grundighed sat sig ind i de problemer, der knytter sig til den
kemiske bestemmelser af 17-hydroxy-corticosteroider i urinen, og der er gjort en impone
rende indsats med hensyn til systematisk gennemprøvning af de mange trin i de undersøgte
procedurer. Under dette arbejde gør forfatteren en række originale iagttagelser med hensyn
til fejlkilder, idet den senere derom publicerede litteratur var ukendt for forfatteren på
iagttagelsestidspunkterne. Afhandlingen viser forfatteren som en yderst samvittighedsfuld
forsker, der ikke skyer nogen ulejlighed for at klarlægge de under arbejdet opståede spørgsmål.Fremstillingen er i det store og hele god, og kurver og tabeller er klare og overskue
lige. Afhandlingen havde nok vundet ved, at der inden for de enkelte kapitler var foretaget
en skarpere adskillelse mellem tidligere forsøg, egne forsøg og diskussion, og forfatteren
kunne have lettet læseren ved noget flittigere anvendelse af sidehenvisninger.
De afsluttende kapitler indeholder en række præliminære, interessante forsøgsresultater.
Det er at håbe, at de her antydede undersøgelser må blive fortsat.
Der kan efter vor mening ikke være tvivl om, at den foreliggende afhandling er fuldt
ud værdig til at blive belønnet med Aarhus Universitets guldmedaille.

Århus, 14. marts 1959.
G. Nørby.

F. Schønheyder.

Ved navnekuvertens åbning fandtes forfatteren at være cand. med. Tage Hjort.

Teologi
Som besvarelse af universitetets prisopgave i teologi i 1958 (»En undersøgelse af Krt-teksternes indhold og litterære type i forhold til de såkaldte mytologiske tekster fra Ugarit«)
er der under mærket Fiinb indkommet en afhandling på 104 tætskrevne kvartsider (her
af 4 sider litteraturfortegnelse) -|- 3 sider indholdsfortegnelse og forkortelser.
Efter en ganske kort indledning med skitsering af dispositionen for afhandlingen føl
ger et kapitel kaldet »forskningsreferat« (p. 3-15), hvori forfatteren gennemgår hoved
linierne i forskningens historie. Sit udgangspunkt tager han, som rimeligt er, i den histori
ske forståelse af teksten, der blev fremsat af førsteudgiveren Charles Virolleaud i 1936.
Som den modsatte yderlighed refererer han Engnells rent kultiske opfattelse af teksten og
anfører indimellem repræsentanter for de modificerede opfattelser, der står nærmest ved
det ene eller det andet af de to yderstandpunkter. Da han lægger mere vægt på at fremdrage
de principielle standpunkter end på fuldstændighed i opregningen af alle dem, der har
fremsat en teori om Krt-teksterne, skal det ikke bebrejdes ham, at han kun har taget
hensyn til 9 af de mest kendte forskere i denne oversigt. Sin belæsthed dokumenterer
han på fuldt tilfredsstillende måde i forbindelse med tekstgennemgangen.
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Afhandlingens hovedstykke udgøres af en tekstgennemgang (efter Gordons udgave) af
I K, III K og II K i den nævnte rækkefølge, der nu af alle betydende forskere anses for
den rigtige (p. 16-90). Han inddeler teksten i passende småafsnit og anfører i to ko
lonner henholdsvis den transscriberede tekst og sin egen oversættelse deraf. I tilslutning
hertil følger hans behandling af teksten, så vel sprogligt som indholdsmæssigt, med et
detailleret noteapparat og litteraturhenvisninger. Skønt der allerede foreligger flere over
sættelser på hovedsprogene af alle 3 Krt-tekster, viser en sammenligning mellem dem, at
de i høj grad varierer i opfattelsen af teksten. Det stiller derfor ikke ringe krav til en ung
forskers selvstændighed, hvis han vil skære igennem og danne sig sin egen opfattelse af
teksten, og det skal siges til hans ros, at han stort set har skilt sig fra denne del af op
gaven med megen dygtighed. Han arbejder med stor omhu og nøjagtighed. Dog ville
det have været mere korrekt, om han ikke blot i den transcriberede tekst, men også i
sin oversættelse tydeligt havde angivet, hvor teksten er usikker og hviler på rekonstruktion.
Man mærker, at han er grundigt inde i ugaritisk, så at han behersker de syntaktiske van
skeligheder i sproget. Han ville utvivlsomt også have gjort endnu flere gode iagttagelser
af enkeltheder, hvis han ikke havde været handicappet i det leksikalske, idet hans første
hånds kendskab til semitisk indskrænker sig til hebraisk og ugaritisk.
I forbindelse med sin tekstgennemgang må forfatteren flere steder komme ind på
de principielle problemer, der er af afgørende betydning for besvarelsen af den stillede
opgave. Således lægger han p. 48 sine iagttagelser over gentagelserne med deres variationer
til grund for en principiel overvejelse af, hvorvidt teksten blot skal tænkes læst, eller den
er læst op, nærmere bestemt reciteret med forskellige stemmer, eller som tredje mulighed:
har været opført dramatisk. Han siger her, at gentagelserne ikke vil komme til deres ret
ved en dramatisk opførelse, fordi man slet ikke vil få øje på de mange variationer
i gentagelserne under en dramatisk opførelse. På den anden side vil gentagelserne virke for
stærkt, for ikke at sige kedsommeligt, når teksterne blot læses. Når man derimod hører
teksterne, vil man have den fulde glæde af gentagelserne med de små forskelle. Som en
parallel henviser han til, at »tema med variationer« er et musikalsk begreb.
Den egentlige drøftelse af dette og andre principielle problemer må forfatteren dog
opsætte til en samlet behandling i det afsluttende afsnit, som han kalder »Krt-tekstens
indhold og litterære type« (p. 91-100). Først og fremmest fastslår han, at teksten beretter
om mennesker og deres skæbne. Krt er fremstillet som et menneske, ikke som en gud,
således at teksten overalt vil skildre, hvorledes dette menneskes skæbne bliver. Han siger ud
trykkeligt, at det næppe kan understreges for kraftigt, at Krt er et menneske (p. 91). Han
er af naturen dødelig og undgår kun ved guden El’s mellemkomst døden. Han er dog mere
end et almindeligt menneske: han er konge og bærer en række guddommeligt-kongelige
tilnavne, hvoraf de vigtigste er b'l og bnm il. Mærkværdigvis går forfatteren ikke her
nærmere ind på dette vigtige spørgsmål, men nøjes med nogle henvisninger til sin tidligere
behandling af spørgsmålet p. 62 f og 69 f. Ingen af disse steder er problemet imid
lertid behandlet så indgående, som man kunne ønske. Det er heller ikke tilfredsstillende,
at han indskrænker sig til at give en henvisning til et sted hos Engnell, hvor Krt’s tilnavne
er opregnet. Man kunne have ventet, at han havde gennemgået dem enkeltvis og under
søgt, hvad der ligger i dem.
Videre fastslår han, at Krt ikke simpelthen er kongen; for Krt er et egennavn, og derfor
må Krt opfattes som en ganske bestemt historisk konge. Sandsynligvis er han tænkt som
konge i Ugarit og grundlæggeren af det regerende dynasti. Som følge heraf må begiven
hederne i Krt-teksten i første række forstås som en historisk beretning om noget, som
er sket en gang i fortiden. Formodentlig rummer den visse erindringer om virkelige, histori
ske begivenheder, men han erkender, at de forsøg, man har gjort på at tids- og stedfæste
disse, er mislykkedes.
Han giver herefter en kort oversigt over indholdet af den historiske beretning, som
kan sammenfattes deri, at I K + halvdelen af III K handler om, hvorledes kongeslægten
videreføres, mens resten af III K og II K handler om kongens forhold til døden.
Fortællerens hovedinteresse i dette ligger ikke i den »historiske« beretning om, hvorledes
guden El gav Krt tilsagn om afkom, men Krt-teksten er den historiske beretning om
pagtslutningen mellem guden og kongeslægten (p. 94 n). Dette betyder dog ikke, at Krtteksten har værdi som historisk kilde; tværtimod medfører dens egenskab af kulttekst,

149
at dens værdi i historisk henseende er nærmest lig nul. Det vil i de enkelte tilfælde
være næsten umuligt at afgøre, om et træk er udtryk for en erindring om en virkelig
historisk begivenhed, eller om det »kun« modsvares af begivenheder ved kultfesten. Men
dette ændrer intet ved den kendsgerning, at teksten primært skal forstås som en historisk
beretning.
Som kulttekst hører den hjemme ved en fest, hvor den pagt mellem guden og kongen,
der er tekstens centrale indhold, er blevet fornyet, idet man ved at recitere teksten
har holdt guden fast ved det af ham i sin tid givne løfte til urkongen. Som en træffende
parallel hertil henviser forfatteren til David i 2. Sam. 7 og Ps. 89 og 132.
Efter at han har bestemt Krt-teksten som en kulttekst, mener han i sin følgende
udredning at kunne fastslå, at den har hørt hjemme ved kongens tronbestigelsesfest, der
indgik i den årlige efterårsfest. I denne forbindelse bemærker man, at forfatteren nu
ikke længere indskrænker sig til at tale om en recitation af teksten, men går videre
og forestiller sig bl. a. beretningen om gudeforsamlingen under Krt’s sygdom opført drama
tisk på kultpladsen (p. 95,1.10 f. n., jfr. allerede p. 82 f.). Straks efter udtrykker han sig
dog mere forsigtigt ved at sige om Krt-teksten, at »den er blevet reciteret, eller måske
delvis opført dramatisk som et led i festen«. Man får det indtryk, at han ikke helt
har gjort sig det klart, hvordan forholdet mellem recitationen og den dramatiske opførelse
skal tænkes (jfr. citatet fra p. 48).
Spørgsmålet om forholdet mellem Krt-teksten og AB-cyklusen har forfatteren berørt
adskillige gange under sin tekstgennemgang (se oversigten p. 97 note 3), men den princi
pielle drøftelse heraf får næppe nok to fulde siders behandling i det afsluttende afsnit
(p. 97-98). Det skal indrømmes forfatteren, at det er lykkedes ham i en overordentlig
koncentreret form at få næsten alle betydende momenter med, der kan anføres som
paralleller mellem Krt-teksten og AB-cyklusen.
Forklaringen på parallelismen mellem de to grupper af tekster søger han deri, at der er
en forbindelse mellem kongens og gudens tronbestigelse. Idet de begge hører hjemme ved
samme fest, bliver de skildret ud fra de samme forestillinger. Han har således ingenlunde
overset spørgsmålet, men han gør for lidt ud af disse problemer og undersøger ikke til
strækkeligt, hvad de enkelte momenter betyder i deres sammenhæng inden for henholdsvis
Krt-teksten og AB-cyklusen. Det hænger nok delvis sammen med, at han som ovenfor
anført også har gjort for lidt ud af den guddommelige side ved Krt. Det er beklageligt,
at forfatteren med sine kundskaber og iøvrigt gode og sikre videnskabelige arbejdsmetode
ikke har givet denne del af opgaven en fyldigere besvarelse. I så fald kunne han virke
lig have ført forskningen videre på et punkt, hvor hidtil selv meget fremstående forskere
er kommet til kort. Måske er det den meget tidskrævende tekstgennemgang og den omfat
tende læsning af litteratur om emnet, der har hindret ham i at give sidste del af op
gaven en helt tilfredsstillende behandling. Trods denne mangel ved opgaven anser vi dens
ovenfor fremhævede fortrin for så betydelige, at vi vil kunne forsvare at indstille den til
universitetets guldmedaille.
Århus, den 25. maj 1959.
Erling Hammershaimh.

Johannes Munck.

Ved navnekuvertens åbning fandtes forfatteren at være stud, theol. Hans Gott
lieb.

