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WERNER WOLFGANG ROGOSINSKI
September 24, 1894 - July 23, 1964

Professor W. W. Rogosinski died on Thursday July 23rd in the Marselisborg 
Hospital, Aarhus, after a long time of hopeless illness. The mathematical com
munity and the University of Aarhus has lost a highly esteemed research mathe
matician and teacher. Being one of the outstanding mathematicians of our 
century, his name is known and his original and deep mathematical research 
work is respected throughout the mathematical world.* For the newly estab
title of “Extraordinary Professor”. In Königsberg, at this time a mathematic- 
during the period 1959-64 was of the greatest value to its initial activity and 
to its atmosphere. Its staff will always remember him as a whole-hearted col
league, a vivid personality, and a true friend.

W. W. Rogosinski was bom in 1894 in Breslau, at that time a German town. 
His father was a lawyer. He attended a humanistic “gymnasium” and through
out life he maintained broad cultural interests.

He took up mathematics, beginning with his first university terms in Bres
lau and Freiburg. After military service during the First World War, he con
tinued his studies in Breslau and Göttingen. In 1921 his first scientific results ap
peared and drew attention to his ability. The same year he was called to Kö
nigsberg where he became a Privatdozent in 1922. In 1928 he was given the 
title of “Extraordinary Professor”. In Königsberg, at his time a mathematic
ally very active place, he met such mathematicians as R. Brauer, K. Reide- 
meister, and G. Szegö, with whom he retained close connections for the rest of 
his life.

Due to the nazi racial laws, Rogosinski was dismissed from his position 
in 1936. Fortunately, he and his family managed to migrate to Britain in 1937. 
This opened a very happy period in his life. He was fully accepted as a member 
of the British mathematical community. He formed many close and lasting 
personal and professional relations with prominent British mathematicians, in 
particular with G.H. Hardy, the leading figure in British mathematics at that 
time.

Beginning in 1938 he served at Cambridge University as a research mathe
matician and a supervisor of research students. Then in 1941 he began a 4- 
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year appointment at the University of Aberdeen. In 1945 he established his 
long connection with the University of Durham at what was then King’s Col
lege, Newcastle-upon-Tyne. In 1948 he was appointed professor and head of 
the mathematics department there. In this capacity he displayed great skill in 
developing an active scientific centre with particular emphasis on functional 
analysis. Under his experienced and inspiring influence, several young research 
workers have developed into able mathematicians. - In the years 1950 and 
1957/58 he was visiting professor at the universities of Stillwater, Oklahoma, 
and Boulder, Colorado, respectively. He also visited Stanford University in the 
summers of these years.

In 1946 he became a British subject. In 1954 he was elected Fellow of the 
Royal Society, London, a distinguished honour associated with considerable 
influence on British mathematics and science, and thus given only to a few 
leading personalities.

According to British regulations, having reached the age of 65, Rogosinski 
retired from his chair at Newcastle in 1959. At that time he was still at 
the height of his academic power in both research and teaching. This was 
recognized by the international mathematical community, and was reflected 
in numerous invitations to join mathematical departments in various countries. 
It was, thus, of extraordinary value to the University of Aarhus that he chose 
to come to its mathematical institute. In addition to his actual work his stay 
drew international attention to the place, and he established valuable connec
tions between the institute and mathematicians abroad. Considering such con
nections a matter of vital importance, in particular to a young institute situated 
outside established realms of scholarly travel, he was much concerned with 
possibilities for the institute to expand and to maintain international contact in 
a more regular fashion. Therefore he strongly supported a recently conceived 
plan, according to which a group of 10-12 foreign mathematicians, interested in 
interrelated topics, should be invited annually to work at Aarhus in a new 
institute building, soon to be constructed. - This is only one example of the vivid 
interest he always took in the affairs of the place at which he had decided to 
work.

His initial 3-year appointment at Aarhus was prolonged for another two- 
years; in accordance with Danish age limit regulations he was due to retire in 
August this year. However, he had retained his scientific productivity and en
thusiasm at such a high level that other universities still called for his services. 
From among them he chose the newly established University of Sussex in Brigh
ton, and was looking forward to his new activities in England with great pleasure, 
when illness supervened.

Rogosinski published more than 50 research papers dealing with various 
branches of mathematical analysis. All of them are written with great care 
and in a lucid style, worthy of their interesting content. He also published three 
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important books, one of them jointly with G. H. Hardy. His first results were 
obtained in analytic number theory. Subsequently he turned to analytic func
tions and trigonometrical series. In these subjects he displayed a great mastery 
of classical techniques, and he was also eminently successful in developing ori
ginal ideas in functional analysis, and applying these to classical topics.

For many mathematicians the productive period of their life is relatively 
short. In his well known booklet, “A Mathematician’s Apology”, G. H. Hardy 
writes, “mathematics, more than any other art or science, is a young man’s 
game”. Rogosinski, however, did not slow down his research work. With great 
enthusiasm he continued to formulate interesting problems and to illuminate 
them. He was also active in following new directions in the many diverse 
and vigorous developments of mathematics. As already mentioned, he took up 
functional analysis. In particular he applied methods and results from this new 
field to the moment problem, and to a systematic treatment of an extended 
class of extremal problems for analytic functions. His illness overcame him 
during work on linear equations with infinitely many unknowns. His last paper, 
written jointly with his son, now a lecturer in mathematics at the University 
College of Swansea, Wales, is to appear in 1965. - Fuller accounts of his 
mathematical work will appear in professional journals.

Along with Rogosinski’s concentrated scientific activity went a lively interest 
in many other aspects of human life. His interest in the humanistic fields was 
by no means superficial. He could find no justification for a cleavage between 
the humanities and the sciences. He supported fully the policy of the Danish 
scientific community in urging a well rounded development in university ex
pansion, so that in particular the humanities would not be neglected. It was 
a pleasure for him to find active contributions to this effect from Danish mathe
maticians and scientists. However, well informed about the strong and growing 
emphasis on mathematics and science in the highly industrialized countries, 
he urged at the same time that Denmark should well prepare itself in these 
fields of research and education, and so meet in time the needs of the accele
rating industrial development he anticipated.

In his view of life, as in his view of university affairs, Rogosinski was liberal 
and extremely broad minded. Thus he found that in developing new university 
institutes, one should use every opportunity to eliminate traditions, views and 
habits of doubtful future value, and to replace these, when required, by more 
adequate ones. This attitude was in harmony with the prevailing attitude he 
found in the new mathematical institute at Aarhus. Being himself straight
forward, he especially valued the frankness and ease of manners he encountered 
in an institute with such young members of staff. He fitted into the milieu in 
a very happy manner. Of course, he saw the professional shortcommings of 
the institute, many of them due to its rapid and insufficiently prepared estab
lishment, but, he was always ready to offer his help and advice in a most 
encouraging way.
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It was remarkable how thoroughly the Rogosinskis became acclimatised 
when, at a relatively high age, they settled in Aarhus. Perhaps considering 
Britain as their home country, it was apparent that they could also feel very 
much at one with Danish life. Both of them, Mrs. Erna Rogosinski as well as 
her husband, made many good friends here, as well as among mathematicians 
in Copenhagen. They themselves gave genuine friendship to their new col
leagues. They displayed a generous hospitality at their home, where Rogo
sinski was often the centre of an animated discussion. Being an excellent ob
server and narrator, his conversation showed an extensive knowledge of life 
at universities in many countries. He liked travelling, and each summer during 
his stay at Aarhus he visited an American university, as a guest professor, 
and served at its summer school, where he met other mathematicians in a 
similar capacity.

Thus it was not only in a narrow scientific sense that Rogosinski became of 
great importance to the mathematical institute at Aarhus. With his warm cor
diality and his never failing sense of humour he enriched its every-day life. 
On occasions of festive character he contributed vivaciously to a happy atmos
phere. But first and foremost he was an example for staff members, guests, 
and students: the youthful enthusiasm with which he attacked problems in 
research and teaching, not to mention his general cultural activities, made a 
great and an inspiring impression on all.

As a mathematician his name and work will live on. As a human being he 
has left a cherished memory among all who enjoyed the privilege of knowing 
him.

Svend Bundgaard.



U ni versitetsbesty reisens virksomhed
1963-64

Universitetsbestyrelsens sammensætning.

Medlemmer valgt af Universitets-Samvirket: 
telefondirektør Paul Draminsky, 
bankdirektør P. Schack Eyber, 
stiftamtmand H. G. Lorentzen.

Medlemmer valgt af Århus byråd:
borgmester Bernhard Jensen, 
pastor Rich. Sørensen, 
boligkonsulent Inge Ehlers.

Universitetets rektor: professor, dr. phil. E. Hammershaimb.
Prorektor: professor, dr. med. F. Schønheyder.
Statens kommitterede: kontorchef E. Thrane.
Sekretær: professor, dr. jur. Knud Ilium.
Rektor er formand for bestyrelsen.

ANSÆTTELSER, AFSKEDIGELSER M.M.

Professorer:
Dr. H. W. Knobloch er under 26. februar 1963 ansat som gæsteprofessor i ma

tematik for perioden 1. august 1963 til 31. juli 1966.
Professor, dr. phil. E. Hammershaimb er under 18. juli 1963 ansat som profes

sor i semitisk filologi fra 1. august 1963, idet professor Hammershaimb fra 
samme dato er fratrådt professoratet i gammel-testamentlig eksegese.

Afdelingsleder ved Danmarks Farmaceutiske Højskole, cand. mag. Kai Larsen 
er under 15. august 1963 ansat som professor i botanik fra 1. august 1963.

Der er under 27. juli 1963 bevilget professor, dr. med. J. Bichel afsked fra 
stillingen som professor i almindelig patologi fra 31. august 1963.

Derer under 15. august 1963 bevilget professor, dr. jur. Thøger Nielsen afsked 
fra stillingen som professor i retsvidenskab fra 31. august 1963.

Mag. art. Erling Bjøl er konstitueret i et professorat i statskundskab med inter
national politik som særligt undervisningsområde i tiden 1. september 1963 
til 31. august 1965.

Dr. phil. Georg Nørregaard er under 12. november 1963 ansat som professor 
i nyere historie fra 1. september 1963.
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Lektor, afdelingsleder, dr. med. Jens Chr. Skou er under 9. december 1963 
ansat som professor i fysiologi fra 1. december 1963.

Overlæge ved Århus Amtssygehus, dr. med. Poul Bastrup-M adsen er under 9. 
marts 1964 beskikket som professor ved den kliniske praktikanttjeneste 
i intern medicin for en periode af 6 år fra 1. marts 1964.

Mag. scient, et cand. mag. Carl Franke Wandel er under 16. marts 1964 ansat 
som professor i fysik fra 1. marts 1964.

Dr. med. Eyvind Antonius Freundt er under 19. maj 1964 ansat som professor 
i almindelig patologi fra 1. juni 1964.

Der er under 4. juli 1964 bevilget professor, med. dr. Bengt Lambert afsked fra 
stillingen som professor i hygiejne fra 31. juli 1964.

Der er under 9. juli 1964 bevilget professor, overlæge, dr. med. Cai Holten 
afsked på grund af alder fra professoratet i intern medicin fra 31. januar 
1965.

Dr. jur. Carl Aage Nørgaard er under 18. juli 1964 ansat som professor i rets
videnskab med særligt henblik på forvaltningsret fra 1. juli 1964.

Der er under 31. juli 1964 bevilget professor, dr. phil. Sven Møller Kristensen 
afsked fra stillingen som professor i nordisk litteratur fra 31. august 1964.

Dr. J. G. Wendel fungerede som gæsteprofessor i matematik i tiden 1. august 
1963 til 31. juli 1964.

Docenter, afdelingsledere og amanuenser i 25. lønningsklasse:
Lektor, cand. mag. A. Krarup Mogensen er under 11. juli 1963 ansat som af

delingsleder i 25. lønningsklasse i geografi fra 1. juli 1963.
Cand. mag. Hans Mathiesen er under 20. september 1963 ansat som afdelings

leder i 25. lønningsklasse i botanik fra 1. september 1963.
Amanuensis, mag. art. Sven Skydsgaard er under 31. marts 1964 ansat som 

afdelingsleder ved Institut for romansk filologi fra 1. februar 1964.
Dr. med. Jens Anker Larsen er under 8. maj 1964 ansat som afdelingsleder 

i 25. lønningsklasse i fysiologi fra 1. maj 1964.
Mag. scient. Leif Kristensen, Ph.D., er under 13. juni 1964 ansat som afdelings

leder i 25. lønningsklasse i matematik fra 1. november 1963.

Lektorer (hvor intet andet er anført, er lektorer ansat for en periode af 3 år 
med mulighed for forlængelse):

Landsretssagfører Hugo Schmidt er under 12. juni 1963 ansat som lektor i skat
teret i V2 lektorat fra 1. september 1963.

Afdelingsleder, dr. med. Aage Juhl Therkelsen er under 13. juni 1963 ansat 
som lektor i genetik fra 1. august 1963.

Lektor Ove Nathan’s ansættelse som vikar i et ledigt lektorat i fysik er under 
21. juni 1963 forlænget med perioden 1. august 1963 til 31. januar 1964.

Lektor A. Juhl Petersen’s ansættelse som vikar i et ledigt lektorat i fysik er
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under 21. juni 1963 forlænget med perioden 1. august 1963 til 31. juli 
1964.

Mag. scient. C.F. Wandel er under 21. juni 1963 ansat som vikar i et ledigt 
lektorat i fysik for perioden 1. august 1963 til 31. januar 1964.

Amanuensis, cand, polyt. Poul Dahl’s ansættelse som vikar i et ledigt lektorat 
i fysik er under 21. juni 1963 forlænget med perioden 1. september 1963 
til 31. januar 1964.

Amanuensis, cand, oecon. Jens Jeppesen er under 27. juni 1963 ansat som lek
tor i statistik fra 1. august 1963.

Amanuensis, mag. art. Olfert Voss er under 3. juli 1963 ansat som lektor i nor
disk arkæologi og europæisk forhistorie fra 1. juli 1963.

Amanuensis, cand, polyt. Axel Nørlund Christensen er under 4. juli 1963 
ansat som vikar i et lektorat i kemi i tiden 1. juli 1963 til 30. juni 1964.

Amanuensis, cand. mag. Jacob Danielsen er under 4. juli 1963 ansat som vikar 
i et lektorat i kemi i tiden 1. juli 1963 til 30. juni 1964.

Amanuensis, cand, polyt. C. O. Haagensen er under 4. juli 1963 ansat som vikar 
i et lektorat i kemi i tiden 1. juli 1963 til 30. juni 1964.

Amanuensis, dr. phil. Henning Lund er under 4. juli 1963 ansat som vikar
i et lektorat i kemi i tiden 1. juli 1963 til 30. juni 1964.

Amanuensis, fil. lie. J. H. Eggers er under 5. juli 1963 ansat som vikar i V2
lektorat i kemi i tiden 1. august 1963 til 31. juli 1964.

Amanuensis, fil. lie. A. Senning er under 5. juli 1963 ansat som vikar i V2 lek
torat i kemi i tiden 1. august 1963 til 31. juli 1964.

Afdelingsleder ved Regnecentralen, cand. mag. Chr. Gram er under 18. juli 
1963 ansat som vikar i V2 lektorat i matematik i tiden 1. august 1963 til 
31. juli 1964.

Afdelingsleder ved Regnecentralen, mag. scient. Ole Møller er under 18. juli 
1963 ansat som vikar i V2 lektorat i matematik i tiden 1. august 1963 til 
31. juli 1964.

J. Douchin’s ansættelse som fransk lektor er under 13. august 1963 forlænget 
med en periode af 3 år fra 1. september 1963.

Dr. med. O. J. Resen Steenstrup er under 31. august 1963 ansat som lektor 
i obstetrik og gynækologi fra 1. september 1963.

Robert van de Veide er under 31. august 1963 ansat som hollandsk lektor for 
en periode af 1 år fra 1. august 1963.

Afdelingsleder, cand. mag. Hans Mathiesen er under 20. september 1963 ansat 
som lektor i botanik fra 1. september 1963.

Ass. overlæge Arne Sell er under 17. oktober 1963 ansat som lektor i radio
terapi fra 1. november 1963.

Dr. phil. Bent Elbek er under 30. december 1963 ansat som vikar i et lektorat 
i fysik i tiden 1. februar til 31. juli 1964.

Mag. scient. Knud Hansen er under 30. december 1963 ansat som vikar i et 
lektorat i fysik i tiden 1. februar til 31. juli 1964.
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Amanuensis Robert M. Newcomb, Ph.D., er under 10. januar 1964 ansat 
som vikar i et lektorat i regionalgeografi fra 1. januar 1964.

Der er under 14. januar 1964 meddelt fil. mag. Arne Ström forlængelse af hans 
ansættelse som svensk lektor indtil 30. juni 1964.

Amanuensis, cand. polyt. Erik Bøgh er under 14. januar 1964 ansat som vikar 
i V2 lektorat i fysik i tiden 1. januar til 31. december 1964.

Amanuensis, cand. polyt. Bent Fastrup er under 14. januar 1964 ansat som 
vikar i lektorat i fysik i tiden 1. januar til 31. december 1964.

Amanuensis, cand. mag. H.P. Clausen er under 25. marts 1964 ansat som 
lektor i statskundskab fra 1. april 1964.

Dr. theol. A. Pontoppidan Thyssen er under 10. april 1964 ansat som lektor 
i kirke- og dogmehistorie fra 1. april 1964.

Docent, dr. phil. Niels Egmont Christensen er under 22. april 1964 ansat som 
lektor i filosofi fra 1. april 1964.

Docent, dr. phil. Kristian Ringgaard er under 22. april 1964 ansat som lektor 
i nordiske sprog fra 1. april 1964.

Afdelingsleder, dr. med. Jens Anker Larsen er under 8. maj 1964 ansat som 
lektor i fysiologi fra 1. maj 1964.

Amanuensis, cand. oecon. Hans Chr. Johansen er under 13. maj 1964 ansat 
som lektor i økonomisk historie fra 1. maj 1964.

Amanuensis, cand. oecon. Jan Stehouwer er under 13. maj 1964 ansat som 
lektor i sociologi fra 1. september 1963.

Amanuensis, cand. med. Børge Balle er under 30. maj 1964 ansat som lektor 
i anatomi fra 15. maj 1964.

Der er under 6. juni 1964 bevilget arkitekt, amanuensis, lektor Else Bjørn 
Hansen afsked fra stillingen som lektor i geografisk landsplanlægning fra 
31. juli 1964.

Fil. mag. Gunnar Tingbjörn er under 24. juni 1964 ansat som svensk lektor 
fra 1. juli 1964.

Afdelingsleder, mag. scient. Leif Kristensen, Ph. D., er under 25. juni 1964 
ansat som lektor i matematik fra 1. juli 1964.

Amanuensis, dr. phil. Henning Lund er under 29. juni 1964 ansat som lektor i 
kemi fra 1. juli 1964.

Cand. mag. Erik Østerud er under 29. juni 1964 ansat som lektor i vestnordi
ske sprog for en periode af ét år fra 1. juli 1964.

Der er under 30. juni 1964 bevilget cand. med. Olaf Jailing afsked fra stillingen 
som lektor i fysiologi fra 31. juli 1964.

Amanuensis, cand. med. Noe Næraa er under 3. juli 1964 ansat som lektor 
i fysiologi fra 1. august 1964.

Amanuensis, fil. lie. J. H. Eggers er under 3. juli 1964 ansat som lektor i kemi 
fra 1. august 1964.

Der er under 3. juli 1964 meddelt amanuensis, cand. polyt A. Nørlund Christen-
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sen forlængelse af hans ansættelse som vikar i et lektorat i kemi for en 
periode af ét år fra 1. juli 1964.

Der er under 3. juli 1964 meddelt amanuensis, cand, polyt. C. O. Haagensen 
forlængelse af hans ansættelse som vikar i et lektorat i kemi for en periode 
af ét år fra 1. juli 1964.

Amanuensis, cand, polyt. Torkild Andersen er under 3. juli 1964 ansat som 
vikar i et lektorat i kemi for en periode af ét år fra 1. juli 1964.

Amanuensis, fil. lie. A. Senning er under 3. juli 1964 ansat som vikar i et lekto
rat i kemi i tiden 1. august til 30. september 1964.

Dr. Gerald Goodman er under 13. juli 1964 ansat som lektor i matematik fra
1. august 1964.

Amanuensis, cand. med. Arne Givskud er under 18. juli 1964 ansat som lektor 
i fysiologi fra 1. september 1964.

Andet videnskabeligt personale:
Assistant professor Robert M. Newcomb er under 29. marts 1963 ansat som 

overenskomstlønnet amanuensis i geografi fra 1. september 1963.
Cand. med. Noe Næraa er under 29. april 1963 ansat som overenskomstlønnet 

amanuensis i fysiologi fra 1. september 1963.
Dr. Bernhard Deutch’s ansættelse som overenskomstlønnet amanuensis i fysik 

er under 30. april 1963 forlænget for perioden 1. september 1963 til 31. 
august 1964.

Der er under 18. maj 1963 bevilget cand. med. C. C. Hansen afsked fra stil
lingen som klinisk assistent under professoratet i otolaryngologi fra 30. sep
tember 1963.

Der er under 22. maj 1963 bevilget cand. med. Chr. Mouritzen afsked fra stil
lingen som overenskomstlønnet amanuensis i fysiologi fra 30. september
1963.

Cand. oecon. Jens Jeppesen er under 28. maj 1963 ansat som overenskomst
lønnet amanuensis i statistik fra 1. august 1963.

Cand. med Poul Ejvind Rasmussen er under 17. juni 1963 ansat som klinisk 
assistent under professoratet i otolaryngologi fra 1. oktober 1963.

Cand. med. Preben Skjødt er under 27. juni 1963 ansat som klinisk assistent 
under professoratet i obstetrik og gynækologi fra 1. september 1963.

Cand. oecon. Arne Geel Andersen er under 30. juni 1963 ansat som overens
komstlønnet amanuensis i driftsøkonomi fra 1. september 1963.

Cand. oecon. Svend Terp er under 30. juni 1963 ansat som overenskomstløn
net amanuensis i statistik fra 1. august 1963.

Cand. real. Helge Walhovd er under 30. juni 1963 ansat som overenskomst
lønnet amanuensis i zoologi fra 15. august 1963.
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Der er under 31. juli 1963 bevilget cand. med. A. Timper afsked fra stillingen 
som klinisk assistent i neurokirurgi fra 15. august 1963.

Mag. art. Olfert Voss er under 3. juli 1963 ansat som vikar i en stilling som 
amanuensis i 19.-24. lønningsklasse i nordisk arkæologi og europæisk for
historie i tiden 1. april 1963 til 31. marts 1964.

Dommerfuldmægtig, cand. jur. et art. Ole Fenger er under 4. juli 1963 ansat som 
vikar i en stilling som overenskomstlønnet amanuensis i retsvidenskab fra 
1. august 1963.

Stud. mag. Jan Garff's ansættelse som vikar i en ledig amanuensisstilling i kunst
historie er under 8. juli 1963 forlænget med 1 år fra 1. juli 1963.

Cand. mag. Poul Hornshøj er under 17. juli 1963 ansat som overenskomstlønnet 
amanuensis i fysik fra 1. august 1963.

Stud. mag. Otto Steen Due's ansættelse som vikar i en ledig amanuensisstilling 
i klassisk filologi er under 18. juli 1963 forlænget med 1 år fra 1. august
1963.

Cand. mag. Allan Karker er under 25. juli 1963 ansat som overenskomstlønnet 
amanuensis i nordiske sprog fra 1. juli 1963.

Stud. med. Richard Høegh er under 1. august 1963 ansat som vikar i en ledig 
amanuensisstilling i hygiejne i tiden 1. august til 30. september 1963.

Cand. mag. Simon Lægaard er under 23. august 1963 ansat som overens
komstlønnet amanuensis i botanik fra 1. november 1963.

Der er under 23. august 1963 bevilget cand. med. Birgith Bundgaard afsked 
fra stillingen som klinisk assistent i thoraxkirurgi fra 30. september 1963.

Mag. scient. Ole Knudsen er under 28. august 1963 ansat som vikar i en stilling 
som amanuensis i fysik for en periode af 1 år fra 1. september 1963.

Der er under 31. august 1963 bevilget mag. scient. Gerd Grubb afsked fra stil
lingen som vikar i en amanuensisstilling i matematik fra 31. august 1963.

Der er under 31. august 1963 bevilget cand. med. Gunnar Gregersen afsked fra 
stillingen som klinisk assistent i neurologi fra 30. september 1963.

Cand. oecon. Knud Lüttichau er under 31. august 1963 ansat som manuduktør 
i nationaløkonomi for jurister fra efterårssemestret 1963.

Cand. med. Markil Gregersen er under 31. august 1963 ansat som vikar i en stil
ling som amanuensis i retsmedicin i tiden 1. til 31. oktober 1963.

Dr. Werner Tufar er under 6. september 1963 ansat som overenskomstlønnet 
amanuensis i geologi fra 1. oktober 1963 til 31. marts 1964.

Stud. stat. Flemming Abildgaard Jørgensen er under 17. september 1963 ansat 
som vikar i en ledig amanuensisstilling i matematik i tiden 1. september til 
31. december 1963.

Cand. mag. Jens Aage Doctor er under 17. september 1963 ansat som vikar 
i en stilling som overenskomstlønnet amanuensis i nordisk litteratur fra 1. 
september 1963.

Mag. scient. Preben Loftager Pedersen er under 20. september 1963 ansat
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som vikar i en stilling som overenskomstlønnet amanuensis i fysik i ét år 
fra 1. september 1963.

Cand. psych. Anne-Lise Christensen er under 25. september 1963 ansat som 
vikar i en ledig stilling som klinisk assistent i neurokirurgi fra 1. september 
1963.

Cand. med. Gunnar Gregersen er under 30. september 1963 ansat som under
visningsassistent i intern medicin fra 1. oktober 1963, og der er under samme 
dato bevilget cand. med. Carsten Munkner afsked fra samme stilling.

Cand. med Carsten Munkner er under 30. september 1963 ansat som tutor 
i intern medicin fra 1. oktober 1963, og der er under samme dato bevilget 
cand. med. Jens Lyngsøe afsked fra samme stilling.

Cand. med. Peter Berggren er under 30. september 1963 ansat som klinisk as
sistent i neurologi fra 15. oktober 1963.

Mag. scient. Kaj Raunsgaard Pedersen er under 2. oktober 1963 ansat som 
overenskomstlønnet amanuensis i geologi fra 1. oktober 1963.

Der er under 4. oktober 1963 bevilget cand. med. Anders Erik Jacobsen afsked 
fra stillingen som overenskomstlønnet amanuensis i normal-anatomi fra 31. 
oktober 1963.

Der er under 7. oktober 1963 bevilget cand. med. O. Myhre Jensen afsked fra 
stillingen som overenskomstlønnet amanuensis i retsmedicin fra 31. oktober 
1963.

Der er under 11. oktober 1963 bevilget overlæge Poul Bjerre Hansen afsked 
fra stillingen som lektor i radioterapi fra 31. oktober 1963.

Stud, med.erne Christian Olsen, Hans Erik Hansen, Bo Dupont og Henrik Ox- 
høj er under 7. oktober 1963 ansat som vikarer ved undervisningen i fy
siologi i tiden 1. oktober til 30. november 1963.

Der er under 9. oktober 1963 bevilget 1. reservekirurg Karl Petersen afsked 
fra stillingen som undervisningsassistent i kirurgi fra 31. oktober 1963.

Cand. med Jørgen Skall-Jensen er under 17. oktober 1963 ansat som klinisk 
assistent i thoraxkirurgi fra 1. oktober 1963.

Cand. med. Olaf Myhre Jensen er under 26. oktober 1963 ansat som vikar 
i en stilling som klinisk assistent i patologisk anatomi for en periode af 1 år 
fra 1. november 1963.

Der er under 29. oktober 1963 bevilget cand. med. Waino Wederkinch afsked 
fra stillingen som overenskomstlønnet amanuensis i retsmedicin fra 31. 
oktober 1963.

Der er under 30. oktober 1963 bevilget mag. scient. Børge Larsen afsked fra 
stillingen som overenskomstlønnet amanuensis i biokemi fra 31. december 
1963.

Cand. med. Markil Gregersen er under 1. november 1963 ansat som overens
komstlønnet amanuensis i retsmedicin fra 1. november 1963 for en periode 
af ét år med mulighed for forlængelse.

Cand. med. G. RetbølFs ansættelse som overenskomstlønnet amanuensis i rets-
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medicin er under 8. november 1963 forlænget for en periode af 1 år fra 
1. december 1963.

Cand. med. Kaj Robert Jensen er under 9. november 1963 ansat som klinisk 
assistent i ortopædi fra 1. januar 1964.

1. reservekirurg Ole Fjeldborg er under 20. november 1963 ansat som under
visningsassistent i kirurgi fra 9. november 1963.

Mag. scient, og cand. mag. Jørn Bærentzen er under 28. november 1963 ansat 
som overenskomstlønnet amanuensis i astronomi fra 1. januar 1964.

Cand. oecon. Bent Provstgaard er under 29. november 1963 ansat som over
enskomstlønnet amanuensis i driftsøkonomi fra 1. december 1963.

Ass. overlæge Henning Skjoldborg er under 10. december 1963 ansat som vikar 
i et lektorat i kirurgi i tiden 1. februar 1964 til 31. januar 1965.

Der er under 14. december 1963 bevilget stud. mag. Jan Garff afsked fra stil
lingen som vikar i en amanuensisstilling i kunsthistorie fra 29. februar 1964.

1. reservekirurg Hans Svane er under 17. december 1963 ansat som vikar i en 
undervisningsassistentstilling i kirurgi i tiden 1. februar 1964 til 31. januar 
1965.

Cand. mag. H.P. Clausen er under 21. december 1963 ansat som overens
komstlønnet amanuensis i statskundskab fra 1. januar 1964.

Cand. med Torben Clausen er under 21. december 1963 ansat som overens
komstlønnet amanuensis i fysiologi fra 1. februar 1964.

Mag. scient. H. C. Harder er under 21. december 1963 ansat som vikar i et 
ledigt lektorat i zoologi i tiden 1. januar til 30. juni 1964.

Der er under 10. januar 1964 meddelt stud. stat. Flemming Abildgaard Jør
gensen forlængelse af hans ansættelse som vikar i en ledig amanuensisstilling 
i matematik indtil 31. august 1964.

Dr. med. Otto Jepsen er under 14. januar 1964 ansat som vikar i en ledig 
amanuensisstilling i normal anatomi i tiden 1. februar 1964 til 31. januar 
1965.

Cand. med. Lars Lamm er under 14. januar 1964 ansat som vikar i en ledig 
amanuensisstilling i almindelig patologi i tiden 1. februar til 31. december
1964.

Det er under 14. januar 1964 overdraget stud, theol. Søren Poulsen at virke som 
vikar i en ledig amanuensisstilling i nytestamentlig eksegese i tiden 1. fe
bruar 1964 til 31. januar 1965.

Det er under 17. januar 1964 overdraget stud, scient. Niels Stetkær-Hansen at 
virke som vikar i en ledig amanuensisstilling i matematik fra 1. januar
1964.

Det er under 3. februar 1964 overdraget stud. med. Søren Banke at virke som 
vikar i en ledig amanuensisstilling i biokemi i tiden 1. februar til 30. april 
1964.

Der er under 7. februar 1964 bevilget læge Jørgen Ludwig Skall-Jensen afsked
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fra stillingen som klinisk assistent under professoratet i kirurgi (thorax
kirurgi) fra 31. marts 1964.

Dommer N. Ehrenreich er under 12. februar 1964 ansat som manuduktør i for
valtningsret fra forårssemestret 1964.

Stud, oecon. Jørn Jørgensen er under 15. februar 1964 ansat som manuduktør 
i nationaløkonomi for jurister fra 15. februar 1964.

Der er under 15. februar 1964 bevilget cand. med. Harald Fastrup afsked fra 
stillingen som klinisk assistent under professoratet i opthalmologi fra 31. 
marts 1964.

Cand. med. Bent Hastrup er under 18. februar 1964 ansat som tutor i intern 
medicin fra 1. marts 1964.

Der er under 18. februar 1964 bevilget dr. med. V. Rønnov-J essen afsked fra 
stillingen som tutor i intern medicin fra 29. februar 1964.

Der er under 27. februar 1964 meddelt cand. med. Jesper Vuust Møller for
længelse af hans ansættelse som overenskomstlønnet amanuensis i biokemi 
indtil 28. februar 1965.

Cand. med. Ruth Riise er under 27. februar 1964 ansat som vikar i en stilling 
som klinisk assistent i ophtalmologi i tiden 1. marts til 31. marts 1964.

Der er under 27. februar 1964 bevilget cand. med. Harald Fastrup afsked fra 
stillingen som klinisk assistent i ophtalmologi fra 29. februar 1964.

Der er under 28. februar 1964 bevilget cand. med. Annelise Bach afsked 
fra stillingen som overenskomstlønnet amanuensis i almindelig patologi fra 
30. april 1964.

Cand. med. Palle Gad er under 29. februar 1964 ansat som klinisk assistent 
i thoraxkirurgi fra 1. april 1964.

Mag. art. Olfert Voss er under 9. marts 1964 ansat som amanuensis i nordisk 
arkæologi og europæisk forhistorie fra 1. april 1964.

2. reservelæge Jørgen Falk Larsen er under 9. marts 1964 ansat som vikar i en 
amanuensisstilling i elektronmikroskopi fra 1. april 1964.

Cand. mag. Jørgen Elbek er under 11. marts 1964 ansat som overenskomstløn
net amanuensis i nordisk litteratur med virkning fra 1. april 1963, idet det 
af ham beklædte hovedstillingslektorat er omdannet til en amanuensisstil
ling.

Der er under 11. marts 1964 bevilget cand. med. Kaj Olsen afsked fra stillin
gen som overenskomstlønnet amanuensis i radiologi fra 29. februar 1964.

Der er under 11. marts 1964 bevilget cand. med. Peter Berggren afsked fra 
stillingen som klinisk assistent under professoratet i neurologi fra 31. marts 
1964.

Der er under 12. marts 1964 bevilget cand. med. Jørgen Temler afsked fra 
stillingen som klinisk assistent under professoraterne i kirurgi fra 31. marts 
1964.

Dommerfuldmægtig J. Borch Jacobsen er under 12. marts 1964 ansat som ma
nuduktør i proces fra forårssemestret 1964.



20

Lektor, mag. art. Bent Stellfeld er under 12. marts 1964 ansat som overens- 
komstlønnet amanuensis i musikvidenskab fra 1. april 1964.

Cand. mag. Niels Amstrup er under 12. marts 1964 ansat som overenskomst
lønnet amanuensis i historie fra 1. maj 1964.

Mag. scient. Børge Larsen er under 14. marts 1964 ansat som vikar i en 
amanuensisstilling i radiologi fra 1. marts 1964.

Dr. phil. Werner Tufar er under 14. marts 1964 ansat som overenskomstlønnet 
amanuensis i geologi fra 1. april 1964.

Dr. John Davies er under 17. marts 1964 ansat som overenskomstlønnet ama
nuensis i fysik fra 1. marts 1964.

Cand. oecon. Ole Borre er under 18. marts 1964 ansat som statistisk konsulent 
ved Institut for Statskundskab fra 1. april 1964.

Bibliotekar, mag. art. Hanne Møller Nielsen er under 24. marts 1964 ansat 
som overenskomstlønnnet amanuensis i litteraturvidenskab fra 1. juli 1964.

Der er under 1. april 1964 bevilget cand. med. Jørgen Lyngbye afsked fra 
stillingen som klinisk assistent i intern medicin fra 30. april 1964.

Cand. med. H. E. Brøndsted er under 9. april 1964 ansat som klinisk assistent i 
neurologi fra 1. maj 1964.

Der er under 4. april 1964 bevilget cand. med. Hans F. Hvid Hansen afsked 
fra stillingen som klinisk assistent i intern medicin fra 31. maj 1964.

Mag. scient. Børge Larsen er under 9. april 1964 ansat som overenskomst
lønnet amanuensis i radiologi fra 1. april 1964.

Cand. oecon. Hans C hr. Johansen er under 20. april 1964 ansat som overens
komstlønnet amanuensis i samfundsbeskrivelse fra 1. maj 1964.

Dr. phil. Erik Tetens Nielsen er under 20. april 1964 ansat som overenskomst
lønnet amanuensis i zoologi fra 1. april 1964.

Det er under 8. maj 1964 overdraget stud. mag. Kirsten Olesen at virke som vi
kar i en ledig amanuensisstilling i kunsthistorie fra 1. maj 1964.

A. Miranda, Ph. D., er under 13. maj 1964 ansat som overenskomstlønnet 
amanuensis i fysik for en periode af ét år fra 1. august 1964.

Cand. med. John Brown Thomsen er under 13. maj 1964 ansat som overens
komstlønnet amanuensis i bakteriologi fra 1. juni 1964.

Det er under 13. maj 1964 overdraget stud. med. Niels Krukow at virke som 
vikar i en ledig amanuensisstilling i biokemi i tiden 1. maj til 30. juni 1964.

Der er under 13. maj 1964 meddelt stud. med. Søren Banke forlængelse af hans 
vikariat i en ledig amanuensisstilling i biokemi med 6 måneder fra 1. maj 
1964.

Der er under 13. maj 1964 bevilget cand. theol. Henrik Wilhjelm afsked fra 
stillingen som overenskomstlønnet amanuensis i systematisk teologi fra 31. 
maj 1964.

Cand. med. Finn Hanberg Sørensen er under 19. maj 1964 ansat som klinisk 
assistent i kirurgi fra 1. oktober 1964.
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Cand, theol. Holger Jepsen er under 19. maj 1964 ansat som vikar i en ledig 
amanuensisstilling i kirke- og dogmehistorie fra 1. maj til 30. juni 1964.

Der er under 6. juni 1964 bevilget arkitekt, amanuensis, lektor Else Bjørn 
Hansen afsked fra stillingen som overenskomstlønnet amanuensis i geografi 
fra 31. juli 1964.

1. reservelæge Aksel Lysgaard er under 6. juni 1964 ansat som klinisk assistent 
i intern medicin fra 1. juli 1964.

Cand. theol. Knud Ottosen er under 13. juni 1964 ansat som vikar i en amanu
ensisstilling i kirke- og dogmehistorie fra 1. juli til 31. december 1964.

Dr. Lee Lorch er under 13. juni 1964 ansat som overenskomstlønnet amanu
ensis i matematik fra 1. juni 1964.

Mag. art. Kirsten Olesen er under 25. juni 1964 ansat som overenskomstlønnet 
amanuensis i kunsthistorie fra 1. juni 1964.

Der er under 30. juni 1964 bevilget cand. med. Olaf Jailing afsked fra stillingen 
som overenskomstlønnet amanuensis i fysiologi fra 31. juli 1964.

Cand. mag. Erik Arne Hansen, Ph. D., er under 2. juli 1964 ansat som over- 
enskomstlønnet amanuensis i engelsk fra 1. september 1964.

Reservelæge A.Haug er under 2. juli 1964 ansat som undervisningsassistent 
i patologisk anatomi fra 1. juni 1964.

Cand. theol. Jørgen K. Bukdahl er under 3. juli 1964 ansat som overenskomst
lønnet amanuensis i systematisk teologi fra 1. juli 1964.

Cand. mag. Otto Steen Due er under 3. juli 1964 ansat som overenskomst
lønnet amanuensis i klassisk filologi fra 1. juli 1964.

Cand. scient, pol. Mogens N. Pedersen er under 3. juli 1964 ansat som over
enskomstlønnet amanuensis i statskundskab fra 1. juli 1964.

Dr. Gerald Goodman er under 13. juli 1964 ansat som overenskomstlønnet 
amanuensis i matematik fra 1. august 1964.

Reservelæge Gunnar Gregersen er under 15. juli 1964 ansat som tutor i intern 
medicin fra 1. august 1964.

Reservelæge Hans Chr. Yde er under 15. juli 1964 ansat som undervisnings
assistent i intern medicin fra 1. august 1964.

Der er under 15. juli 1964 bevilget cand. med. Hans Chr. Yde afsked fra hans 
stilling som klinisk assistent i intern medicin fra 31. juli 1964.

Der er under 16. juli 1964 bevilget reservelæge Gunnar Gregersen afsked fra 
hans stilling som undervisningsassistent i intern medicin fra 31. juli 1964.

Der er under 16. juli 1964 bevilget cand. med. Carsten Munkner afsked fra 
stillingen som tutor i intern medicin fra 31. juli 1964.

Dr. Peter Sigmund er under 17. juli 1964 ansat som overenskomstlønnet 
amanuensis i fysik for perioden 1. september 1964 til 31. juli 1965.

Cand. med Arne Givskud er under 18. juli 1964 ansat som overenskomstløn
net amanuensis i fysiologi fra 1. september 1964.
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Ikke-videnskabeligt personale:
Anna Marie Vangkilde er under 6. juni 1963 ansat som ikke-videnskabelig as

sistent ved Det fysiske institut fra 1. juli 1963.
Fotograf M. Fogedgaard Christensen er under 22. juni 1963 ansat som ikke- 

videnskabelig assistent ved Geografisk institut fra 1. september 1963.
Bente Andersen's ansættelse som ikke-videnskabelig assistent ved Kemisk In

stitut er under 26. juni 1963 forlænget med perioden 1. august 1963 til 
15. januar 1964.

Inga Meyer er under 26. juni 1963 ansat som vikar i en ledig stilling som 
ikke-videnskabelig assistent ved Kemisk institut i tiden 15. august 1963 til 
31. januar 1964.

Der er under 26. juni 1963 bevilget Margit Walther Hansen afsked fra stillingen 
som ikke-videnskabelig assistent ved Institut for oldtids- og middelalder
forskning fra 15. august 1963.

Birthe Jepsen er under 26. juni 1963 ansat som ikke-videnskabelig assistent 
ved Kemisk institut fra 1. august 1963.

Irene Thue Nielsen er under 26. juni 1963 ansat som halvdagsbeskæftiget ikke- 
videnskabelig assistent ved Kemisk institut fra 1. august 1963.

Radiomekaniker Jens Chr. Bak er under 30. juni 1963 ansat som ingeniørassi
stent ved Det fysiske institut fra 1. juli 1963.

Elektromekaniker Tonny Sørensen er under 30. juni 1963 ansat som ingeniør
assistent ved Det fysiske institut fra 1. juli 1963.

Jenny Ernst er under 22. juli 1963 ansat som ikke-videnskabelig assistent ved 
Nordisk institut fra 12. august 1963.

Kirsten Kristiansen er under 24. juli 1963 ansat som ikke-videnskabelig assi
stent ved Institut for oldtids- og middelalderforskning fra 15. august 1963.

Inger Christiansen er under 25. juli 1963 ansat som ikke-videnskabelig assi
stent ved Musikvidenskabeligt institut fra 1. september 1963.

Merry Lassen er i juli 1963 ansat som kontormedhjælper ved scriptoriet fra 
1. september 1963.

Per Bent Kjær er under 29. august 1963 ansat som ingeniørassistent ved Det 
fysiske institut fra 1. oktober 1963.

Der er under 31. august 1963 bevilget Inger Hansen afsked fra stillingen som 
ikke-videnskabelig assistent ved Matematisk institut fra 31. august 1963.

Vagn Kristiansen er under 31. august 1963 ansat som vikar i en stilling som 
faglært betjent ved Institut for jordbundsbiologi fra 1. september 1963.

Peder Pedersen er under 31. august 1963 ansat som faglært betjent ved Bota
nisk institut fra 1. september 1963.

Hanne Isaksen er i september 1963 ansat som ikke-videnskabelig assistent ved 
Botanisk institut fra 1. september 1963.

Grete Kjeldsen er i september 1963 ansat som ikke-videnskabelig assistent 
ved Botanisk institut fra 1. september 1963.
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Bente Pedersen er i september 1963 ansat som ikke-videnskabelig assistent ved 
Matematisk institut fra 1. september 1963.

Der er under 18. september 1963 bevilget Georgina Hunt afsked fra stillingen 
som vikar for ikke-videnskabelig assistent ved Normal-anatomisk institut.

Leif Thomsen er under 20. september 1963 ansat som teknikumingeniør ved 
Det fysiske institut fra 1. november 1963.

Tove Søgaard er under 30. september 1963 ansat som ikke-videnskabelig as
sistent ved Geografisk institut fra 1. september 1963.

Kirsten Nielsen er under 2. oktober 1963 ansat som ikke-videnskabelig assi
stent ved Fysiologisk institut fra 15. oktober 1963.

Majken Hjorth er under 2. oktober 1963 ansat som vikar i en halvdagsstilling 
som ikke-videnskabelig assistent ved Institut for almindelig patologi og 
bakteriologi fra 1. oktober 1963.

Nancy Frausing er under 4. oktober 1963 ansat som ikke-videnskabelig assi
stent ved Biokemisk institut fra 1. november 1963.

Lisbeth Elkjær er under 7. oktober 1963 ansat som vikar i en stilling som ikke- 
videnskabelig assistent ved Det fysiske institut fra 15. oktober 1963.

Ingrid Marie Melgaard er under 16. oktober 1963 ansat som ikke-videnskabelig 
assistent ved den historiske faggruppe fra 1. oktober 1963.

Maria Astor er under 26. oktober 1963 ansat som ikke-videnskabelig assistent 
ved Institut for statskundskab fra 1. december 1963.

Jytte Thomassen er under 9. november 1963 ansat i en stilling som assistent 
ved universitetsadministrationens bogholderi fra 1. december 1963.

Annelise Jensen er under 29. november 1963 ansat som ikke-videnskabelig 
assistent ved Geografisk institut fra 1. december 1963.

Der er under 30. november 1963 bevilget Aage Holm afsked fra stillingen 
som kontorassistent ved universitetsadministrationen fra 31. marts 1964.

Iris Hansen er under 10. december 1963 ansat som kontorassistent ved uni
versitetsadministrationen fra 1. januar 1964.

Jens Ejler Bugge Nielsen er under 11. december 1963 ansat i en stilling som 
universitetsbetjent ved administrationsbygningen fra 1. januar 1964.

Lene Gamborg er under 12. december 1963 ansat som ikke-videnskabelig assi
stent ved Normal-anatomisk institut fra 1. januar 1964.

Der er under 19. december 1963 bevilget Irene Thue Nielsen afsked fra stil
lingen som halvdagsbeskæftiget ikke-videnskabelig assistent ved Kemisk in
stitut fra 15. januar 1964.

Der er under 10. januar 1964 bevilget Irene Schmidt Laursen afsked fra stil
lingen som ikke-videnskabelig assistent ved Hygiejnisk institut fra 31. januar 
1964.

Der er under 11. januar 1964 bevilget Henny Meyer afsked fra stillingen som 
ikke-videnskabelig assistent ved Kemisk institut fra 31. januar 1964.

Der er under 23. januar 1964 meddelt Bente Andersen forlængelse af hendes 
ansættelse som ikke-videnskabelig assistent ved Kemisk institut i perioden 
15. januar til 10. februar 1964.
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Linda Hansen er under 30. januar 1964 ansat i en halvdagsstilling som ikke- 
videnskabelig assistent ved Kemisk institut fra 15. februar 1964.

Vita Jensen er under 3. februar 1964 ansat som ikke-videnskabelig assistent 
ved Hygiejnisk institut fra 1. februar 1964.

Der er under 3. februar 1964 bevilget Annette Hof stedt afsked fra stillingen som 
ikke-videnskabelig assistent ved Hygiejnisk institut fra 29. februar 1964.

Ane Schmidt er under 5. februar 1964 ansat som vikar for en ikke-videnskabe
lig assistent ved Kemisk institut fra 1. februar 1964.

Betjent Henning Gregers Jensen er under 12. februar 1964 ansat i stillingen 
som vagtmester for de bygninger, der omfatter administrationen, spise
stuerne og Studenternes Hus, fra 1. april 1964.

Der er under 21. februar 1964 bevilget Nina Jacobsen afsked fra stillingen 
som assistent ved universitetsadministrationen fra 31. marts 1964.

Jette Rank er under 22. februar 1964 ansat som vikar for en ikke-videnskabe
lig assistent ved Fysiologisk institut i tiden 24. februar til 31. maj 1964.

Der er under 27. februar 1964 bevilget Maria Astor afsked fra stillingen som 
ikke-videnskabelig assistent ved Institut for statskundskab fra 29. februar 
1964.

Margrete Berggreen er under 27. februar 1964 ansat i en stilling som ikke-vi
denskabelig assistent ved Hygiejnisk institut fra 1. marts 1964.

Lizzie Nørholt er under 28. februar 1964 ansat som vikar i en halvdagsstilling 
som ikke-videnskabelig assistent ved Geologisk institut i tiden 19. februar 
til 31. marts 1964.

Agnete Schmidt Petersen er under 28. februar 1964 ansat som vikar i en halv
dagsstilling som ikke-videnskabelig assistent ved Geologisk institut i tiden
18. til 29. februar 1964.

Finmekaniker Hans Jørgen Larsen er under 29. februar 1964 ansat som svend 
ved Det fysiske instituts værksted fra 28. februar 1964.

Jenny Lindman er under 6. marts 1964 ansat i en stilling som ikke-videnskabe
lig assistent ved den juridiske faggruppe fra 1. april 1964.

Tove Bak er under 6. marts 1964 ansat i en halvdagsstilling som ikke-viden
skabelig assistent ved Kemisk institut fra 1. marts 1964.

Lilian Broberg Pedersen er under 13. marts 1964 ansat i en stilling som assi
stent ved universitetsadministrationen fra 1. april 1964.

Finn Petersen er under 13. marts 1964 ansat i en stilling som assistent ved 
universitetsadministrationen fra 1. april 1964.

Der er under 18. marts 1964 bevilget Anna Lise Schwencke afsked fra stillingen 
som ikke-videnskabelig assistent ved Det fysiske institut fra 31. marts 
1964.

Karin Bennebo er under 23. marts 1964 ansat som kontorassistent ved univer
sitetsadministrationen fra 1. april 1964.

Else Marie Geertsen er under 23. marts 1964 ansat som 1/2-dags beskæftiget 
kontormedhjælper ved universitetsadministrationen fra 1. april 1964.
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Marie Findahl Pedersen er under 23. marts 1964 ansat om 1/2-dags beskæftiget 
kontormedhjælper ved universitetsadministrationen fra 1. april 1964.

Annelise Sørensen er under 23. marts 1964 ansat som assistent ved universi
tetsadministrationen fra 1. april 1964.

Jytte Refsgaard Nielsen er under 24. marts 1964 ansat som assistent ved uni
versitetsadministrationens bogholderi fra 1. maj 1964.

Karen Margrethe Christiansen er under 25. marts 1964 ansat som ikke-viden
skabelig assistent ved Institut for statskundskab fra 1. maj 1964.

Grethe Bisgaard er under 8. april 1964 ansat som kontormedhjælper ved Stu
denterrådet fra 1. april 1964.

Else Castenskiold er under 9. april 1964 ansat i en halvdagsstilling som ikke- 
videnskabelig assistent ved Kemisk institut fra 15. maj 1964.

Jette Kai er under 9. april 1964 ansat som ikke-videnskabelig assistent ved 
Institut for aim. patologi og bakteriologi fra 1. april 1964.

Hanne Kjærtinge er under 10. april 1964 ansat som assistent ved universitets
administrationens bogholderi fra 15. april 1964.

Bodil Pedersen er under 10. april 1964 ansat som ikke-videnskabelig assistent 
ved Kemisk institut fra 1. maj 1964.

Ruth Rygaard er under 13. april 1964 ansat som assistent ved universitets
administrationens bogholderi fra 1. juni 1964.

Gunver Svejstrup Harder er under 13. april 1964 ansat som vikar i en ikke- 
videnskabelig assistentstilling ved Kemisk institut under fru Elsa Iversens 
barselsorlov.

Der er under 14. april 1964 bevilget Inge-Lise Holm afsked fra stillingen 
som ikke-videnskabelig assistent ved Matematisk institut fra 31. maj 1964.

Der er under 20. april 1964 bevilget Majken Hjorth afsked fra stillingen som 
halvdags-vikar for ikke-videnskabelig assistent ved Institut for aim. patologi 
og bakteriologi fra 16. april 1964.

Susan Madsen er under 21. april 1964 ansat i en halvdagsstilling som ikke-vi
denskabelig assistent ved Institut for aim. patologi og bakteriologi i tiden 
17. april til 30. juni 1964.

Der er under 28. april 1964 bevilget Annejette Preetzmann afsked fra stillingen 
som ikke-videnskabelig assistent ved den juridiske faggruppe fra 31. maj 
1964.

Bodil Schmidt er under 30. april 1964 ansat som ikke-videnskabelig assistent 
ved den juridiske faggruppe fra 1. juni 1964.

Birger Steiver Svendsen er under 30. april 1964 ansat som vikar for ikke- 
videnskabelig assistent ved Biokemisk institut i tiden 1. maj til 30. septem
ber 1964.

Der er under 30. april 1964 meddelt Esther Lassen tilladelse til at fratræde 
stillingen som ikke-videnskabelig assistent ved Biokemisk institut i tiden 
1. maj til 30. september 1964.

Mette Ringgaard er under 8. maj 1964 ansat som ikke-videnskabelig assistent 
ved Fysiologisk institut fra 1. juni 1964.
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Der er under 13. maj 1964 meddelt Lizzie Nørholt forlængelse af hendes an
sættelse som vikar i en halvdagsstilling som ikke-videnskabelig assistent ved 
Geologisk institut med 2 måneder fra 1. april 1964.

Ella Pedersen er under 13. maj 1964 ansat som halvdagsbeskæftiget ikke-vi
denskabelig assistent ved professoratet i øre-, næse- og halssygdomme fra 
1. maj 1964.

Der er under 13. maj 1964 bevilget Ulla Petersen afsked fra stillingen som 
ikke-videnskabelig assistent ved Kemisk institut fra 31. maj 1964.

Der er under 13. maj 1964 bevilget Sven Åge Nielsen afsked fra stillingen som 
ingeniørassistent ved Det fysiske institut fra 15. maj 1964.

Finmekaniker Ivan Hansen er under 13. maj 1964 ansat som laboratoriebetjent 
ved Fysiologisk institut fra 1. juni 1964.

Rita Binderkrantz er under 13. maj 1964 ansat som ikke-videnskabelig assi
stent for professoren i filosofi fra 1. juni 1964.

Elsebeth Aabo Jørgensen er under 19. maj 1964 ansat som ikke-videnskabelig 
assistent ved det lægevidenskabelige fakultets elektronmikroskop-laborato
rium fra 1. juli 1964.

Hilde Stiel Hansen er under 19. maj 1964 ansat som ikke-videnskabelig assi
stent ved det lægevidenskabelige fakultets elektronmikroskop-laboratorium 
fra 20. maj 1964.

Der er under 30. maj 1964 bevilget Lisbeth Elkjær afsked fra stillingen som 
vikar for en ikke-videnskabelig assistent ved Det fysiske institut fra 30. juni 
1964.

Vibeke Andersen er under 30. maj 1964 ansat som vikar i stillingen som ikke- 
videnskabelig assistent ved Biokemisk institut under Lis Rehoff Gustav
sens orlov i juni og august måned 1964.

Der er under 30. maj 1964 bevilget Ingrid Larsen afsked fra stillingen som halv
dagsbeskæftiget, ikke-videnskabelig assistent for professoren i vestnordisk 
fra 31. maj 1964.

Der er under 30. maj 1964 bevilget Ulla Lomholt afsked fra stillingen som 
ikke-videnskabelig assistent ved Institut for aim. patologi og bakteriologi fra 
30. juni 1964.

Der er under 30. maj 1964 bevilget Vibeke Rytter Nielsen afsked fra stillingen 
som ikke-videnskabelig assistent ved Institut for aim. patologi og bakterio
logi fra 30. juni 1964.

Der er under 30. maj 1964 meddelt Jette Rank forlængelse af hendes ansæt
telse som vikar i stillingen som ikke-videnskabelig assistent ved Fysiologisk 
institut indtil 30. juni 1964.

Annemarie Elkjær er under 4. juni 1964 ansat som vikar i en ikke-videnskabelig 
assistentstilling ved Det fysiske institut fra 1. juli 1964.

Der er under 4. juni 1964 bevilget ingeniør Leif Thomsen afsked fra stillingen 
som teknikumingeniør ved Det fysiske institut fra 30. juni 1964.

Anna Munk er under 13. juni 1964 ansat som ikke-videnskabelig assistent 
ved Zoologisk institut fra 1. juli 1964.
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Der er under 13. juni 1964 bevilget Birthe Dalsgaard afsked fra stillingen 
som ikke-videnskabelig assistent ved Zoologisk institut fra 30. juni 1964.

Knud E. Majgaard Hansen er under 17. juni 1964 ansat som universitetsbe
tjent fra 1. juli 1964.

Poul Aggerholm er under 25. juni 1964 ansat som ingeniørassistent ved Det 
fysiske institut fra 13. juni 1964.

Mogens Lund Madsen er under 25. juni 1964 ansat som ingeniørassistent ved 
Det fysiske institut fra 15. maj 1964.

Der er under 26. juni 1964 bevilget Helen Wirenfeldt Larsen afsked fra stillin
gen som ikke-videnskabelig assistent ved Kemisk institut fra 31. juli 1964.

Der er under 29. juni 1964 bevilget Sigrid Vita Jensen afsked fra stillingen som 
ikke-videnskabelig assistent ved Hygiejnisk institut fra 31. juli 1964.

Der er under 29. juni 1964 bevilget Jette Kai afsked fra stillingen som ikke- 
videnskabelig assistent ved Institut for almindelig patologi og bakteriologi 
fra 31. juli 1964.

Marga Ahlejeldt-Laurvig er under 30. juni 1964 ansat som halvdagsbeskæftiget 
ikke-videnskabelig assistent hos professoren i vestnordisk fra 1. juli 1964.

Gunver Svejstrup Harder er under 3. juli 1964 ansat som vikar i en stilling som 
ikke-videnskabelig assistent ved Kemisk institut fra 1. august 1964.

Margit Black Hjortshøj er under 3. juli 1964 ansat som ikke-videnskabelig 
assistent ved Institut for almindelig patologi og bakteriologi fra 1. august 
1964.

Ester Krabbe er under 3. juli 1964 ansat som ikke-videnskabelig assistent ved 
Institut for almindelig patologi og bakteriologi fra 1. august 1964.

Lissi Miranda er under 3. juli 1964 ansat som ikke-videnskabelig assistent ved 
Institut for almindelig patologi og bakteriologi fra 1. august 1964.

Grethe Rex Larsen er under 3. juli 1964 ansat som vikar i en stilling som ikke- 
videnskabelig assistent ved Kemisk Institut i perioden 1. august til 31. 
oktober 1964.

Der er under 13. juli 1964 bevilget Linda Hansen afsked fra stillingen som ikke- 
videnskabelig assistent ved Kemisk institut fra 31. juli 1964.

Sonja Lyngbye er under 15. juli 1964 ansat som ikke-videnskabelig assistent 
ved Kemisk institut fra 1. september 1964.

Inger Margrethe Foged er under 15. juli 1964 ansat som ikke-videnskabelig 
assistent ved Hygiejnisk institut fra 1. august 1964.

Bente Andersen er under 15. juli 1964 ansat som ikke-videnskabelig assistent 
ved Kemisk institut fra 1. august 1964.

Elise Vilsbæk Sørensen er under 23. juli 1964 ansat som ikke-videnskabelig 
assistent ved Det fysiske institut fra 1. juli 1964.
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REGNSKAB FOR FINANSÅRET 1963-64

A. Drift af fakulteterne:
Indtægt:

Statstilskud.............................................................................
Lejeindtægter m.v..................................................................

33.455.486,58
12.303,24

Udgifter:
Lønninger til tjenestemænd................................................... 6.008.852,66
Lønninger til ikke-tjenestemænd............................................ 9.345.381,49
Honorarer.............................................................................. 1.890.418,11
Diverse vederlag - censur...................................................... 429.303,56
Andre vederlag...................................................................... 2.000,00
Tjenesterejser og befordring.................................................. 101.202,64
Særlige ydelser - flyttegodtgørelser....................................... 7.606,50
Kontorholdsudgifter.............................................................. 190.103,39
Trykning af publikationer m.v............................................... 75.668,39
Vedligeholdelse, ordinært, af egne bygninger........................ 254.133,08
Overordentlige bygningsudgifter............................................ 219.014,27
Driftsudgifter for bygninger.................................................. 617.974,54
Skatter og afgifter.................................................................. 12.857,07
Lejeudgifter............................................................................ 220.579,51
Driftsudgifter - annua........................................................... 1.604.149,36
Anskaffelser, ordinært, inventar............................................ 23.064,87
Anskaffelser, ekstraordinært................................................. 1.412.922,55
Drift og vedligeholdelse af materiel...................................... 15.953,80
Patientudgifter........................................................................ 8.666.216,70
Kursus- og ekskursionsudgifter............................................. 97.749,19

Tilskud til :
Studenterrådet.................................................................. 16.350,00
Studenteridrætten............................................................. 57.365,46
Studenterbespisningen...................................................... 20.000,00
Studenterkollegierne......................................................... 252.811,00
Naturhistorisk Museum................................................... 93.940,00
Naturhistorisk Museum - inventar.................................. 29.232,54
Patologisk-anatomisk institut.......................................... 332.310,02
Danish Medical Bulletin.................................................. 6.000,00

Universitetsadjunkturer......................................................... 492.645,03
Kandidatstipendier................................................................ 805.371,35
Nordisk stipendium............................................................... 5.040,00
Rejseunderstøttelser for universitetets lærere........................ 38.592,00
Rejseunderstøttelser for unge videnskabsmænd.................... 50.652,35

Tilskud til:
Trykning af doktordisputatser......................................... 47.303,16
Prisopgaver....................................................................... 15.822,33
Fritrykskontoen................................................................ 6.999,33

Prioritetsrenter....................................................................... 2.203,57

33.467.789,82 33.467.789,82

B. Almindelige universitetsformål:
Indtægt :

Saldo overført fra forrige år..................................................
Tilskud fra Århus kommune.................................................

4.257,78
90.000,00
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Indvundne renter................
Acta Jutlandica..................

Udgift:

Saldo at overføre til 1964/65

3.206,72
250,00

88.327,70

9.386,80

97.714,50 97.714,50

C. Kulturrejser:
Overført fra forrige år...........
Tilskud fra brevduetotalisator, 
Udgifter..................................
Saldo at overføre....................

6.766,55
8.000,00

10.765,55
4.001,00

14.766,55 14.766,55

Studenterbespisningen :
Overført fra forrige år
Tilskud og gaver.......
Udgifter.....................
Saldo at overføre.......

20.434,12
23.425,00

4.727,75
39.131,37

43.859,12 43.859,12

Videnskabelig alkoholforskning:
Overført fra forrige år...................
Indtægter ved salg af alkoholbogen
Renter............................................
Saldo at overføre...........................

2.040,53
750,91

20,63
2.812,07

2.812,07 2.812,07

The Ford Foundation:
Overført fra forrige år 
Renter........................
Udgifter.....................
Saldo at overføre.......

78.600,09
4.025,32

13.310,75
69.314,66

82.625,41 82.625,41

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

5.556,39
82,46

1.651,00
3.987,85

5.638,85 5.638,85
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Fonetisk institut:
Overført fra forrige år........................................................... 2.071,99
Tilskud 1963/64...................................................................... 1.000,00
Udgifter.....................................................................
Saldo at overføre.......................................................

1.749,05
1.322,94

3.071,99 3.071,99

Egmont H. Petersens Århus-kollegium:
Overført fra forrige år.............................................. ........... 1.438,80
Renter....................................................................... ........... 13,03
Udgifter.................................................................... 175,00
Saldo at overføre....................................................... 1.276,83

1.451,83 1.451,83

D. Kapitaler (tilskudsfonde) :
Indtægt:

Overført fra forrige år...........................................................
Gaver til Studenterfonden af 1963 ved Aarhus Universitet..
Gaver til Studenternes Hus :

Århus Byråd................................................... 15.000,00
Diverse gaver.................................................. 400,00

Kursgevinst ved køb af obligationer:
Kaas af Bælums studiehjælpefond...................................
Jubilæumsfonden..............................................................
Rigmor og Carl Holst-Knudsens videnskabspris.............
Dr. med. Niels Kjærgaard og overlæge dr. med. Hans 
Peter Brasch Kjærgaards mindelegat...............................
Gasværksarbejder Rasmus Sørensen og hustru Marie, f. 
Laursen’s legat..................................................................
Studenterfonden af 1963 ved Aarhus Universitet............

Garageleje..............................................................................
1) Renter og udbytter m.v..........................................................

Udgifter: 
Bevillinger af :

Trap de Thygesons legat...................................................
Henningsens boglegat.......................................................
H. Chr. E. Olsen og hustrus legat...................................
Legat fra tre venner af den studerende ungdom.............
Bømefonden ved professor Bent Andersen, Aarhus.......
Bankdirektør Niels Jensens Jubilæumslegat....................
Dr. med. Niels Kjærgaard og overlæge dr. med. Hans 
Peter Brasch Kjærgaards mindelegat...............................
Professor Jørgen Pedersens Fond....................................
Jubilæumsfonden..............................................................

Udgifter afholdt af M C Hoist’s legat:
Tilskud til kollegium 8................................... 25.000,00
Tilskud til byggeselskabet Aarhus og Omegn 50.000,00 
Tilskud til Studenterfonden af 1963 ved Aar
hus Universitet............................................... 5.000,00
Tilskud til Det lærde Selskab........................ 2.000,00
Administrationsomkostninger........................ 300,00

2.447.757,16
12.250,00

15.400,00

1.259,70
1.809,48

457,24

327,50

5.282,50
1.341,34 

252,00 
116.638,95

308,72
370,89 

6.900,00 
3.750,00

764,00
2.600,00

1.096,21
1.214,35

16.778,14

82.300,00
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Kurstab ved salg af obligationer:
Legat fra tre venner af den studerende ungdom.............

Redaktør Christian Reventlows Bogsamling:
Bogindkøb........................................................................

2) Bogindkøb ved det humanistiske fakultet.............................
Udgifter vedrørende Studenternes Hus.................................
Depotgebyrer m.v..................................................................
Saldo at overføre til 1964/65..................................................

5.282,50

2.020,00
1.151,89
5.043,76

315,69
2.472.879,72

2.602.775,87 2.602.775,87
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BYGGEFORETAGENDER

Det nye kemiske institut:
Byggeriet er afsluttet i løbet af finansåret 1963-64. Den samlede udgift til op
førelse af de nye kemiske institutter er opgjort til 10.731.896,64 kr.

Første etape af et nyt fysisk-matematisk institut:
Finansudvalget har ved skrivelse af 12. marts 1964 tiltrådt, at der ved lov om 
tillægsbevilling for finansåret 1963-64 stilles en bevilling til rådighed på 200.000 
kr.. som 1. del af et rente- og afdragsfrit lån på 772.800 kr. til detailprojektering 
af første etape af et nyt institutkompleks for fysik og matematik til en anslået 
udgift af 16.800.000 kr. Det fornødne areal til opførelse af det foreslåede nye 
fysisk-matematiske institut er tilvejebragt ved forhandlinger med forsvarsmini
steriet, der er indgået på at overlade universitetet de umiddelbart vest for uni
versitetsparken beliggende arealer, efterhånden som disse rømmes af forsvaret. 
Udgifterne til detailprojektering androg i finansåret 1963-64 89.166,93 kr. På 
finansloven for finansåret 1964-65 er optaget et rente- og afdragsfrit lån på 
3.000.000 kr. til iværksættelse af byggearbejdet.

Nyt geologisk institut:
Undervisning i geologi ved Aarhus Universitet påbegyndtes i september 1961 i 
forbindelse med udbygningen af den naturhistorisk-geografiske faggruppe inden 
for det naturvidenskabelige fakultet. Undervisningen har hidtil fundet sted i lo
kaler udlånt af kemisk institut. Da det på grund af den store tilgang af stu
derende til faget geologi blev nødvendigt snarest at skaffe egnede lokaler til un
dervisningen i geologi, indsendte universitetet under 11. november 1963 et 
andragende om tilvejebringelse af en bevilling til detailprojektering af et nyt 
geologisk institut, som var tænkt placeret på de arealer umiddelbart vest for 
universitetsparken, som hidtil har været benyttet af forsvaret. Ved skrivelse af 
12. marts 1964 har finansudvalget tiltrådt, at der ved lov om tillægsbevilling for 
finansåret 1963-64 stilles en bevilling til rådighed på 88.900 kr. til detailprojek
tering af 1. etape af geologisk institut ved Aarhus Universitet omfattende ca. 
1300 m2 bruttoetageareal til en anslået udgift på ialt 1.980.000 kr.

Byggeudvalget, som nedsattes i marts måned 1964, har fået følgende sam
mensætning:

Administrationschef Vagn Jensen, byggeadministrationen, formand, 
fuldmægtig Erik Hansen, byggeadministrationen,
chefarkitekt Albinus, boligministeriet,
rektor, professor, dr. phil. E. Hammershaimb,
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prorektor, professor, dr. med. F. Schønheyder,
professor, dr. phil. Asger Berthelsen,
sekretær: Universitetssekretær Poul Jørgensen.
Som ingeniørfirma for samtlige arbejder er antaget: 
ingeniør E. Hecht-Petersen.

På finansloven for 1964-65 er optaget en bevilling på 1.000.000 kr. til 
iværksættelse af byggearbejdet som 1. del af et rente- og afdragsfrit lån på ialt 
1.980.000 kr. og endvidere et rente- og afdragsfrit lån på 215.000 kr. til dæk
ning af udgifterne ved overdragelse fra forsvarsministeriet til Aarhus Universitet 
af et areal ved Høegh Guldberggades Kaserne til brug for nyt geologisk institut. 
For midlertidigt at afhjælpe lokalemangelen for geologisk institut har finans
ministeriet efter indstilling fra undervisningsministeriet ved skrivelse af 22. ja
nuar 1964 tiltrådt, at der på forventet efterbevilling ved lov om tillægsbevilling 
for finansåret 1963-64 ad finanslovkonto § 30.I.C.l.B.n. Udlån under under
visningsministeriet stilles et rente- og afdragsfrit lån på 125.000 kr. til rådighed 
til køb af den Universitets-Samvirket tilhørende ejendom, matr. nr. 1546 i Århus 
købstads bygrunde, beliggende Kathrinebjergvej 5, Århus, til brug for geologisk 
institut ved Aarhus Universitet. Ejendommen er overdraget universitetet ved 
endeligt skøde af 14. februar 1964.

Den gamle hovedbygning:
Opførelse af en mellembygning mellem den gamle hovedbygning og den tidligere 
højspændingshal til brug for det fysiske institut er tilendebragt i finansåret 1963— 
64. Af den samlede byggebevilling på 355.000 kr. er der i finansåret 1962-63 af
holdt udgifter for 40.650,30 kr. og i finansåret 1963-64 for 295.184,31 kr. Der 
foreligger endnu ikke endeligt byggeregnskab.

Ombygningen af den gamle hovedbygning er fuldført i finansåret 1963-64, 
og den installerede accelerator er i drift. Udgiften i finansåret 1963-64 androg 
575.204,35 kr. Den samlede udgift til ombygning af den gamle hovedbygning, 
herunder etablering af accelerator og forbedring af maskinparken, er opgjort til 
ialt 2.419.307 kr.

En bygning for studenterhus, administration og spisestuer:
Arbejdet, der er omtalt i årsberetningerne for 1961-62 og 1962-63 er videre
ført. Administrationsbygningen er taget i brug fra efterårssemestret 1964. Bygge
udgifterne i finansåret 1963-64 androg 2.799.831,41 kr., og inventarudgifterne 
androg 400.023,24. På finansloven for finansåret 1964-65 er der til supplering 
af byggebevillingen på 4.996.500 kr., optaget en bevilling på 1.332.000 kr. til 
merudgifter i forbindelse med ekstra fundering, vinterforanstaltninger og pris
stigninger.
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Geografisk institut:
Arbejdet, der er omtalt i årsberetningerne for 1961-62 og 1962-63, er videre
ført. Bygningen er taget i brug fra efterårssemesteret 1963. Byggeudgifterne i 
finansåret 1963-64 androg 643.623,74 kr., og udgifterne til supplering af in
stituttets bibliotek og anskaffelse af kort, instrumenter og andet udstyr androg 
40.759,80 kr.

Tilbygning til Naturhistorisk Museum:
Arbejdet, der er omtalt i årsberetning for 1961-62, er påbegyndt i forårsseme
stret 1963. Til detailprojektering m. v. er der i finansåret 1962-63 afholdt ud
gifter for 63.251,13 kr., og byggeudgifterne i finansåret 1963-64 androg 
577.465,81 kr.

Nyt biokemisk institut:
Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 7. oktober 1963 meddelt universi
tetet, at finansudvalget har tiltrådt, at der på forventet efterbevilling ved lov 
om tillægsbevilling for finansåret 1963-64 ad finanslovkonto § 3O.I.C.l.B.n. 
Udlån under undervisningsministeriet afholdes en udgift på 500.000 kr. som 
1. del af et rente- og afdragsfrit lån på 4.778.000 kr. til opførelse af en nybygning 
for medicinsk-biokemisk institut, hvortil universitetet den 12. marts 1963 frem
sendte detailprojekt. Igangsætningstilladelse forelå den 21. oktober 1963.

Til detailprojektering m. v. er der i finansåret 1962-63 afholdt udgifter for 
131.440,37 kr., og byggeudgifterne i finansåret 1963-64 androg 282.117,12 kr.

Musikvidenskabeligt institut:
Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 13. august 1963, meddelt univer
sitetet, at finansudvalget har tiltrådt, at der på forventet efterbevilling ved lov 
om tillægsbevilling for finansåret 1963-64 ad finanslovkonto § 30.I.C.l.B.n. 
Udlån under undervisningsministeriet afholdes en udgift på 250.000 kr. som 
1. del af et rente- og afdragsfrit lån på ialt 843.500 kr. til påbegyndelse af en til
bygning til musikvidenskabeligt institut ved Aarhus Universitet, hvortil univer
sitetet den 25. februar 1963 fremsendte detailprojekt. Igangsætningstilladelse 
forelå den 6. september 1963. Til detailprojektering m. v. er der i finansåret 
1962-63 afholdt udgifter for 11.232,36 kr., og byggeudgiften i finansåret 1963- 
64 androg 152.047,29 kr.

Institut for statskundskab:
Statskundskabsstudiet blev oprettet ved universitetet i henhold til kgl. anordning 
af 30. august 1958. Undervisningen har hidtil fundet sted i lokaler udlånt af ma
tematisk institut. Da det på grund af den store tilgang af studerende til faget stats-
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kundskab blev nødvendigt meget hurtigt at skaffe de nødvendigste lokaler til 
undervisningen, indsendte universitetet den 8. marts 1963 et andragende om til
vejebringelse af bevilling til opførelse af en barakbygning på » Barno ws grund«. 
Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 28. juni 1963 meddelt universitetet, 
at finansudvalget har tiltrådt, at der på forventet efterbevilling ved lov om til
lægsbevilling for finansåret 1963-64 ad finanslovkonto § 3O.I.C.n. Udlån under 
undervisningsministeriet som rente- og afdragsfrit lån til Aarhus Universitet stil
les 222.090 kr. til rådighed til opførelse af en barak til brug for universitetets 
institut for statskundskab. Ved skrivelse af 18. juni 1963 har undervisningsmi
nisteriet meddelt, at regeringens dispensationsudvalg har tiltrådt, at der med
deles tilladelse til barakkens opførelse. Barakken er taget i brug fra efterårs
semestret 1963. Byggeudgiften i finansåret 1963-64 androg 206.956,85 kr.

Der foreligger endnu ikke afsluttende byggeregnskab.

Erhvervelse af grunde:
Finansudvalget har ved skrivelse af 29. januar 1964 tiltrådt, at der ved lov om 
tillægsbevilling for finansåret 1963-64 ad finanslovkonto § 3O.I.C.n. Udlån un
der undervisningsministeriet ydes Aarhus Universitet et rente- og afdragsfrit lån 
på 2.050.000 kr. til erhvervelse af den A/S Aarhus Savværk tilhørende ejendom, 
Nørrebrogade 43, Århus, der på tre sider er omgivet af Universitetsparken. Ejen
dommen er overtaget af undervisningsministeriet ved endeligt skøde af 6. maj 
1964.



Universitets-samvirkets virksomhed
1963-64

Bestyrelsen har i det forløbne år foruden lærerforsamlingens repræsentanter be
stået af:

Stiftamtmand H. Lorentzen (formand), 
Biskop, dr. theol. Skat Hoffmeyer, 
Professor, dr. med. Aage Th. B. Jacobsen, 
Professor, dr. med. Carl Krebs, 
Fhv. overkirurg, dr. med. J. Fabricius-Møller, 
Fhv. overbibliotekar, dr. phil. E. Sejr, 
Rektor Aage Berthelsen, 
Rektor N. Brorson Fich, 
Direktør Frederik Boje Skjold, 
Direktør Ove Hansen, 
Direktør Erik Nymark, 
Direktør, konsul E. Trolle-Schultz. 
Direktør Jørgen Vorbeck, kasserer, 
Telefondirektør Paul Draminsky, 
Bankdirektør P. Schack-Eyber,
Bankdirektør H. H. Werdelin-Larsen, næstformand, 
Bankdirektør Aage Elkjær, 
Bankdirektør C. B. Andersen,
Fhv. amtsrådssekretær, cand. jur. Sigrid Ammitzbøll, 
Bryggeridirektør Vagn Klæbel, 
Fabrikejer Carl Christensen, 
Højesteretssagfører Mogens Christensen, 
Direktør, civilingeniør S. A. Fanger, 
Folketingsmand Peter Jørgensen, 
Prokurist Anker Moldkjær, 
Formanden for Arbejdernes Fællesorganisation 
Georg Sørensen, 
Grosserer, konsul Sigurd Warrer, 
Overbibliotekar lb Magnussen,
Fhv. rektor L. Christiansen var medlem indtil sin død 
den 24. december 1963.
Museumsdirektør, dr. phil. Helge Thim Søgaard var medlem 
indtil 16. juni 1964, da han efter eget ønske udtrådte af 
universitetssamvirket.
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Den af samvirket nedsatte bestyrelse for Studenterkollegierne i Århus har 
foruden lærerforsamlingens repræsentanter bestået af:

Direktør, konsul E. Trolle-Schultz (formand), 
Direktør J. Vorbeck,
Fhv. amtsrådssekretær Sigrid Ammitzbøll og 
Bankdirektør H. H. Werdelin-Larsen.
Sekretær: bygningsforvalter E. Berg.

Universitetssamvirket har ved kollegiebestyrelsens formand været repræ
senteret i udvalget vedrørende opførelsen af Egmont Studentergaard.

Samvirket råder over 9 studenterkollegier med i alt 475 kollegieværelser. 
Kollegierne er gældfrie, og på grundlag heraf samt ved tilskud fra undervisnings
ministeriet har betalingen pr. værelse kunne sættes til 75 kr. månedligt. Samvir
ket har forestået driften af professorboligerne, således at den opkrævede leje 
har dækket udgifterne til prioritetsydelser, skatter og vedligeholdelse m. v.

Universitetssamvirket har afhændet den af professor, dr. med. Søren L. 
Ørskov fraflyttede professorvilla, Kathrinebjergvej 5, til universitetet.



Lærerforsamlingens virksomhed
i det akademiske år 1963-64

KONSISTORIUM

Efter lærerforsamlingens møde den 24. april 1963 og de i tilslutning hertil af
holdte fakultetsmøder havde konsistorium i det akademiske år 1963-64 føl
gende sammensætning:

Rektor: professor, dr. phil. E. Hammershaimb.
Prorektor: professor, dr. med. F. Schønheyder.
Konsistoriales valgt af fakulteterne: professorerne, dr. phil. et jur. Franz 
Blatt, dr. phil. Peter Skautrup, dr. med. Cai Holten, dr. med. M. Ingerslev, 
Jørgen Dich, dr. jur. Stig Jørgensen, dr. theol. P. G. Lindhardt, Svend Bund- 
gaard og H. M. Thamdrup.

Desuden er fakulteternes dekaner medlemmer af konsistorium.

Konsistorium valgte til sit forretningsudvalg foruden rektor og prorektor 
professorerne Blatt, Holten, Dich, Lindhardt og Bundgaard.

Som konsistoriums sekretær valgtes professor, dr. med. Mogens Ingerslev, 
efter at dr. jur. Thøger Nielsen havde fået bevilget afsked fra 31. august 1963.

Referendar var fortsat professor, dr. jur. Torben Lund.

UNIVERSITETSHØJTIDELIGHEDER

Universitetets immatrikulationsfest fandt sted mandag den 2. september 1963 
kl. 13,30 og kl. 16,00 i aulaen. Universitetets rektor, professor, dr. phil. E. 
Hammershaimb holdt immatrikulationstalen. Universitetskantaten med musik 
af Johan Hye-Knudsen og tekst af Hans Hartvig Seedorff udførtes af medlem
mer af Arhus By-Orkester og Århus Studenter-Sangere under ledelse af magi
ster Finn Egeland Hansen. Solopartiet blev udført af sangpædagog Peer Birch 
og recitationen af sognepræst Paul Knudsen.

Universitetets årsfest afholdtes onsdag den 11. september 1963 kl. 15 i au
laen. Årsfesten overværedes af Deres Majestæter kongen og dronningen, tron
følgeren, Hendes Kongelige Højhed prinsesse Margrethe og Hendes Kongelige 
Højhed prinsesse Benedikte. Til stede var undervisningsministeren, repræsen-
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tanter for andre højere læreanstalter, ministerierne, rigsdagen, Århus byråd, 
Universitets-Samvirket samt forskellige myndigheder i Århus.

Professor, dr. polit. Jørgen H. Gelting holdt en forelæsning: »Jens War
ming«.

Rektor, professor, dr. phil. E. Hammershaimb aflagde beretning, prokla
merede årets doktorer og uddelte universitetets guld- og sølvmedaljer.

Aarhus Universitets kantate med musik af Knud Jeppesen og tekst af Tom 
Kristensen udførtes af medlemmer af Aarhus By-Orkester og af Jydsk akade
misk kor under ledelse af Walther Børner. Solopartiet udførtes af operasanger 
Niels Brincker. Recitationen udførtes af læge Laurentius Holm.

ACTA JUTLANDICA

Bind XXXV af Acta Jutlandica, Årsskrift for Aarhus Universitet, udkom den 
11. september 1963 og indeholdt:

Niels Juel-Nielsen and Erik Strömgren: »Five Years Later. A Comparison 
between Census Studies of Patients in Psychiatric Institutions in Denmark in 
1957 and 1962. With an Appendix of Tables and Graphs«.

INTERNE UDVALG O. LIGNENDE

Acta Jutlandica-udvalget har bestået af professorerne, dr. phil. Erik Lunding, dr. 
med. C. J. Munch-Petersen (formand), Svend Fredens, dr. theol. Regin Prenter 
og dr. phil. J. Humlum.

Leder af universitetets bedriftsværn har været professor O. Strange Petersen. 
Byggekoordineringsudvalget har bestået af professorerne, dr. phil. Chr. We- 

stergård-Nielsen, dr. med. Mogens Ingerslev, dr. polit. Jørgen H. Gelting, dr. 
theol. P. G. Lindhardt og Svend Bundgaard.

Udvalget til udarbejdelse af ny anordning om doktorgraden har bestået af 
professorerne, dr. phil. H. Friis Johansen, dr. med. V. Aalkjær, dr. jur. Torben 
Lund (formand), dr. phil. Asger Berthelsen og dr. theol. P. G. Lindhardt.

Udvalget til gennemgang af indkomne ansøgninger til Aarhus Universitets 
forskningsfond har bestået af rektor samt professorerne, dr. phil. H. Friis Jo
hansen, dr. med. Fritz Schønheyder, dr. jur. Poul Meyer, dr. theol. K. E. Løg
strup og Jens Lindhard.

Udvalget vedrørende gæstelefligheder i matematisk institut har bestået af 
prorektor samt professorerne, dr. phil. E. Sparre Andersen og Povl Kristensen.

Idrætsudvalget har bestået af professorerne, dr. jur. Max Sørensen (formand) 
og dr. phil. Justus Hartnack, 1 studerende udpeget af studenterrådet og 2 stu
derende valgt af de aktive deltagere.
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Immatrikulationsudvalget har bestået af professorerne, dr. phil. Justus Hart- 
nack, dr. med. Cai Holten, dr. jur. Torben Lund (formand), dr. theol. Johannes 
Sløk og dr. phil. H. M. Thamdrup.

Lokaleudvalget har bestået af professorerne, dr. phil. Per Nykrog (formand), 
dr. med. Ib Holm Jensen, J. Vibe-Pedersen, dr. theol. K. E. Løgstrup og dr. phil. 
H. M. Thamdrup.

Udvalget vedrørende redaktion af læseplan og årsberetning har bestået af pro
fessorerne, dr. phil. Søren Sørensen, dr. med. Mogens Ingerslev (formand), dr. 
theol. P. G. Lindhardt og dr. phil. E. Sparre Andersen.

Parkeringsudvalget har bestået af rektor samt professorerne, dr. med. F. 
Schønheyder og dr. phil. H. M. Thamdrup.

Radioudvalget har bestået af professorerne, dr. phil. Paul Krüger (formand), 
dr. med. E. Thomasen, dr. jur. Stig Jørgensen, dr. theol. K. E. Løgstrup og dr. 
phil. J. Humlum.

Regnecentraludvalget har bestået af professorerne Svend Fredens, dr. phil. 
E. Sparre Andersen, Svend Bundgård og dr. phil. Svend Erik Rasmussen.

Sandbjerg-udvalget har bestået af professorerne, dr. phil. et jur. Franz Blatt, 
dr. phil. h.c. Peter Skautrup, dr. med. R. Malmros, dr. polit. Jørgen H. Gelting, 
dr. theol. P. G. Lindhardt og dr. phil. J. Humlum.

For scriptoriet har professor, dr. phil. Chr. Westergård-Nielsen været efor. 
Stipendiebestyrelsen har bestået af professorerne, dr. phil. Sv. Møller Kri

stensen, dr. med. R. Malmros, dr. polit. Jørgen H. Gelting, dr. theol. P. G. Lind
hardt og Svend Bundgaard (formand).

Udvalget til drøftelse af en samlet plan for universitetets videre udbygning 
har bestået af professorerne, dr. phil. Per Nykrog, dr. phil. Rudi Thomsen, dr. 
med. Fritz Schønheyder, dr. med. N. Blixenkrone-Møller, Jørgen S. Dich, dr. 
theol. P. G. Lindhardt og Povl Kristensen.

Udvalget til forberedelse af valg af rektor og prorektor har bestået af pro
fessorerne, dr. phil. et jur. Franz Blatt, dr. med. Cai Holten, dr. jur. Knud Il
ium, dr. theol. Johannes Munck (formand) og Povl Kristensen.

REPRÆSENTATION I BESTYRELSER, FONDS 
OG UDVALG

Med direkte tilknytning til universitetet:
Lærerforsamlingen har været repræsenteret i universitetsbestyrelsen ved rek
tor og prorektor.

I Universitets-Samvirket har universitetet været repræsenteret ved rektor, 
prorektor, dekanerne og professorerne, dr. phil. Rudi Thomsen, dr. med. Erik 
Strømgren, O. Strange Petersen, dr. theol. Johannes Munck og dr. phil. Hakon 
Lund.
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Bestyrelsen for Aarhus Universitets forskningsfond har bestået af rektor, 
prorektor, professorerne, dr. jur. Knud Ilium, Jørgen S. Dich og fra april 1964 
desuden af dr. med. Aksel Stenderup.

I bestyrelsen for Institut for Syge- og Sundhedsplejersker har universitetet 
været repræsenteret ved professor, dr. med. Willy Munck som stedfortræder for 
rektor og efter professor Willy Muncks afgang fra universitetet ved professor, 
dr. med. E. Thomasen samt ved professor, dr. med. A. Stenderup.

I repræsentantskabet for Specialkursus i Husholdning har universitetet væ
ret repræsenteret ved rektor, ved professor, dr. med. A. Stenderup og professor, 
med. dr. Bengt Lambert.

I bestyrelsen for Danmarks Journalisthøjskole har universitetet været re
præsenteret ved professorerne, dr. phil. H. Bach og Jørgen Dich.

I bestyrelsen for Institut for Terapiassistenter har universitetet været repræ
senteret ved professor, dr. med. V. Aalkjær.

Tilsynsudvalget for Sandbjerg Gods har bestået af rektor, generalkonsul, 
professor, dr. phil. Troels Fink og stiftamtmand H. G. Lorentzen. Som admini
strator har fungeret professor, dr. phil. Chr. Westergaard-Nielsen.

Å rhusianske institutioner:
I bestyrelsen for Naturhistorisk Museum har universitetet været repræsenteret 
ved rektor.

I bestyrelsen for Århus Kunstmuseum har universitetet været repræsenteret 
ved professor, dr. phil. H. Bach.

I bestyrelsen for Erhvervsarkivet har universitetet været repræsenteret ved 
professor, dr. phil. C.O.Bøggild-Andersen.

I udvalget til samarbejde med Statsbiblioteket har universitetet været repræ
senteret ved professorerne, dr. phil. E. Lunding, dr. med. Knud Lundbæk, dr. 
polit. Jørgen H. Gelting, dr. phil. E. Hammershaimb og Povl Kristensen.

I bestyrelsen for Marselisborg Seminarium har universitetet været repræsen
teret ved professor, dr. phil. Gustav Albeck.

I Jydsk byplanråd har universitetet været repræsenteret ved professor O. 
Strange Petersen.

I Oplandssamvirket har universitetet været repræsenteret ved professor 
O. Strange Petersen.

Institutioner vedrørende de studerende:
I Dansk Studiefond har stipendiebestyrelsens formand, professor Svend Bund- 
gaard været universitetets repræsentant.

I Ungdommens Uddannelsesfonds rådgivende repræsentantskab har univer
sitetet ligeledes været repræsenteret ved stipendiebestyrelsens formand, profes
sor Svend Bundgaard samt en repræsentant for studenterrådet.
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I bestyrelsen for Studenterkollegierne i Århus har universitetet været repræ
senteret ved rektor samt professorerne, dr. phil. C. O. Bøggild-Andersen, dr. 
phil. Chr. Westergård-Nielsen, dr. med. Fritz Schønheyder, dr. med. Viggo A. 
Jensen, dr. jur. Knud Ilium, dr. polit. Jørgen H. Gelting, dr. theol. Johannes 
Munck, dr. theol. P. G. Lindhardt, dr. phil. Hakon Lund og Svend Bundgaard.

I folkeuniversitetsudvalget og i bestyrelsen for Folkeuniversitetet i Århus har 
universitetet været repræsenteret ved professorerne, dr. phil. Gustav Albeck, dr. 
med. R. Malmros, dr. jur. Stig Jørgensen, dr. theol. K.E. Løgstrup og dr. phil. 
Mogens Rudkjøbing.

I fonden til opførelse af »Studenternes Hus« har universitetet været repræ
senteret ved rektor og professorerne, dr. jur. Thøger Nielsen og dr. med. Willy 
Munck.

I den designerede bestyrelse for Studenternes Hus har universitetet været 
repræsenteret ved professorerne, dr. jur. Thøger Nielsen og dr. jur. Robert 
Bech.

Udvalget til tilsyn med spisestuerne har bestået af professorerne, dr. jur. 
Thøger Nielsen og efter dennes udtræden af dr. phil. Søren Sørensen, dr. jur. 
Robert Bech og lektor, cand. oecon. Karsten Laursen samt en repræsentant 
for studenterrådet.

I bestyrelsen for Akademisk Boghandel har universitetet været repræsen
teret ved professorerne, dr. jur. Knud Ilium og O. Strange Petersen samt efter 
disses tilbagetræden, ved professorerne, dr. jur. Robert Bech og dr. phil. Per 
Nykrog.

I Studenterforeningens repræsentantskab har universitetet været repræsen
teret ved professor, dr. phil. Knud Hannestad og professor, dr. phil. Søren Sø
rensen.

I stipendieforeningen »Studenternes Venner« har universitetet været repræ
senteret ved professor, dr. med. Cai Holten.

I Danmarks internationale studenterkomités ærespræsidium har universite
tet været repræsenteret ved professor, dr. jur. Max Sørensen.

I fællesrådet for danske studenters idræt har universitetet været repræsen
teret ved professorerne, dr. jur. Max Sørensen og dr. phil. Justus Hartnack.

I et nedsat udvalg til forberedelse af »Egmont Studentergaard« har univer
sitetet været repræsenteret ved rektor og professorerne, dr. med. Fritz Schøn
heyder og dr. phil. Chr. Westergård-Nielsen samt en repræsentant fra studenter
rådet. Dr. phil. Chr. Westergård-Nielsen har tillige fungeret som universitetets 
repræsentant i byggeudvalget.

Bestyrelsen for Studenterfonden af 1963 har bestået af dr. phil. H. Bach 
og dr. jur. Robert Bech samt to repræsentanter for studenterrådet.

Udvalget til orientering af studentervefledere har bestået af professorerne, 
dr. phil. Rudi Thomsen, dr. med. V. Aalkjær, dr. polit. Jørgen H. Gelting, dr. 
jur. Thøger Nielsen, dr. theol. Johannes Sløk, Svend Bundgaard samt en repræ
sentant for studenterrådet.
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Udvalget til drøftelse af studenternes boligforhold har bestået af professo
rerne Svend Bundgaard, Jørgen Dich og dr. med. Fritz Schønheyder, samt en 
repræsentant for studenterrådet.

Udvalget vedrørende studenternes akutte boligproblemer har bestået af pro
fessorerne, dr. polit. Jørgen H. Gelting og Jørgen S. Dich samt to repræsentanter 
for studenterrådet.

Indenlandske videnskabelige fonds:
I statens almindelige videnskabsfond’s kommissioner har universitetet haft føl
gende repræsentanter: I den samfundsvidenskabelige: professor Jørgen S. Dich.
I den humanistisk-teologiske: professor, dr. phil. H. Bach (formand for kommis
sionen og for videnskabsfonden). I den læge videnskabelige: professor, dr. med. 
N. Blixenkrone-Møller. I den naturvidenskabelige: professor, dr. phil. H. M. 
Thamdrup indtil 1. oktober 1964 og fra dette tidspunkt professor, dr. techn. 
L. T. Muus.

I Rask-Ørsted fondets bestyrelse har universitetet efter indstilling af fakulte
terne været repræsenteret ved professorerne, dr. phil. et jur. Franz Blatt, dr. 
med. C. J. Munch-Petersen, dr. polit. Jørgen H. Gelting, dr. theol. Johannes 
Munck og Povl Kristensen. Professor Franz Blatt er af bestyrelsen valgt til 
dennes formand.

I statens teknisk-videnskabelige fonds kommissioner har universitetet haft 
følgende repræsentanter: I kommissionen for de tekniske hjælpe- og grænse
videnskaber: professor, dr. techn. L. T. Muus. I kommissionen for erhvervs
økonomi: professor, dr. polit. Jørgen H. Gelting.

I bestyrelsen for Philips fond af 1958 har universitetet været repræsenteret 
ved rektor.

Ministerielle udvalg:
Vedrørende universitetets repræsentation i undervisningsministeriets lektorats
udvalg henvises til det humanistiske fakultets beretning.

Vedrørende universitetets repræsentation i udvalget vedrørende oprettelse 
af et lægevidenskabeligt fakultet i Odense henvises til det lægevidenskabelige 
fakultets beretning.

I et af undervisningsministeriet nedsat udvalg vedrørende universiteternes 
administrative forhold har universitetet været repræsenteret ved rektor.

I et af undervisningsministeriet nedsat udvalg vedrørende udbygningen af 
universiteter, bortset fra universiteterne i København og Arhus og det påtænkte 
lægevidenskabelige fakultet i Odense, har universitetet været repræsenteret ved 
rektor, dr. phil. E. Hammershaimb og professor, dr. jur. Thøger Nielsen.

I et af undervisningsministeriet nedsat udvalg vedrørende studietiden m. v. 
har universitetet været repræsenteret ved professorerne, dr. med. Willy Munck 
og dr. phil. h.c. Peter Skautrup.
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I et af undervisningsministeriet nedsat udvalg vedrørende Aarhus Universi
tets arealproblemer, hvori Århus by er repræsenteret, har universitetet været 
repræsenteret ved rektor og professor, dr. phil. H. M. Thamdrup.

I et af undervisningsministeriet nedsat udvalg til koordination af udbygnin
gen af de matematisk-naturvidenskabelige fag har universitetet været repræsen
teret ved rektor, professorerne Svend Bundgaard og dr. phil. H. M. Thamdrup, 
samt universitetssekretær Poul Jørgensen.

I det af undervisningsministeriet oprettede kollegieselskab af 1960 har 
universitetet været repræsenteret først ved professor Svend Bundgaard og senere 
ved professor Jørgen S. Dich samt en repræsentant for studenterrådet.

I et af undervisningsministeriet nedsat udvalg vedrørende handelshøjskole
væsenets forhold har universitetet været repræsenteret ved professor Svend 
Fredens.

I et af undervisningsministeriet nedsat udvalg vedrørende spørgsmålet om 
indretning af et samfundsfagligt studium til skoleembedseksamen har universi
tetet været repræsenteret ved professorerne, dr. phil. Erik Rasmussen, dr. jur. 
Poul Meyer, O. Strange Petersen og lektor, mag. art. Erik Reske-Nielsen.

I et af udenrigsministeriet nedsat forskningsudvalg for styrelsen for teknisk 
samarbejde med udviklingslandene har universitetet været repræsenteret ved 
rektor.

I et af ministeriet for kulturelle anliggender nedsat ophavsretsråd har uni
versitetet været repræsenteret ved professor, dr. jur. Torben Lund.

I et i henhold til forslag til lov om investeringsfond for Færøerne m. v. ned
sat rådgivende udvalg har universitetet været repræsenteret ved professor ved 
Københavns Universitet, cand. polit. Anders Ølgaard.

Internationalt samarbejde:
I et af undervisningsministeriet nedsat udvalg vedrørende »Nordisk Hushold
ningshøjskole« har universitetet været repræsenteret ved professor, dr. med. 
Fritz Schønheyder.

I fondet for dansk-finsk samarbejde har universitetet været repræsenteret 
ved professor, dr. phil. H. Bach.

I en under Nordisk Kulturkommission nedsat nordisk ekspertgruppe vedrø
rende udvikling af fagområderne kinesisk-japansk, hindi og arabisk har univer
sitetet været repræsenteret ved professor Halfdan Siiger.

I bestyrelsen for Unit ed St at es Educational Foundation in Denmark har 
universitetet været repræsenteret ved professor, dr. phil. H. Bach indtil 31. de
cember 1963 og fra 1. januar 1964 ved rektor.

I Danmarks amerikanske selskabs bestyrelse har universitetet været repræ
senteret ved professor, dr. phil. Hakon Lund.

I den danske unesco-nationalkommission har universitetet været repræsente
ret ved professor, dr. phil. H. Bach med professor, dr. phil. et jur. Franz Blatt 
som suppleant.
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I det danske selskab har universitetet været repræsenteret ved rektor.
I den danske komité for det danske studenterhus i Paris har universitetet 

været repræsenteret ved professor, dr. phil. Paul Krüger.
I bestyrelsen for det danske institut i Rom har universitetet været repræsen

teret ved professorerne, dr. phil. et jur. Franz Blatt og dr. phil. Rudi Thomsen.
I komiteen til indstilling af kandidater til National Academy of Sciences, 

USA, har universitetet været repræsenteret ved professor, dr. med. Fritz Schøn- 
heyder.

I dansk indsamlingskomité for The Fleming Memorial Fund for Medical 
Research har universitetet været repræsenteret ved rektor.

I et af undervisningsministeriet nedsat udvalg vedrørende bistand til beva
relse af de i ægyptisk og sudanesisk Nubien eksisterende oldtidsmonumenter 
har universitetet været repræsenteret ved professor, dr. phil. Kristian Jeppesen.

I præsidiet for Nordisk Kollegium har universitetet været repræsenteret ved 
rektor.

Repræsentation i øvrigt:
I socialforskningsinstituttets forskningsråd har universitetet været repræsenteret 
ved professorerne, dr. med. E. Strømgren og Jørgen S. Dich.

I repræsentantskabet for Danmarks tekniske Museum har universitetet væ
ret repræsenteret ved docent, dr. phil. Olaf Pedersen.

I den danske kræftkomité har universitetet været repræsenteret ved rektor.
I repræsentantskabet for statens byggeforskningsinstitut har universitetet 

været repræsenteret ved professor, dr. polit. Jørgen H. Gelting.
I dansk byplanlaboratorium har universitetet været repræsenteret ved pro

fessor O. Strange Petersen.
I Dansk Ingeniørforenings udvalg vedrørende uddannelsesspørgsmål har uni

versitetet været repræsenteret ved professor, dr. phil. Karl Ove Nielsen.
I Akademisk Arkitektforenings komité vedrørende en arkitektskole i Jyl

land har universitetet været repræsenteret ved rektor.

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Rektor har repræsenteret Aarhus Universitet ved Krakov Universitets 600-års 
jubilæums festligheder i dagene 9.-14. maj 1964.

SANDBJERG GODS

Arbejdet på at konsolidere godsets status har været fortsat efter de lagte ret
ningslinjer. Inden for landbruget er der sket forskellige forbedringer under den 
nye forpagters ledelse. Således blev der i august 1963 anskaffet kornsilo med
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tørringsanlæg. Dette anlæg kom til god og betimelig anvendelse under den regn
fulde høst 1963. Om foråret foretoges en kalkning af en del af jordene.

Af skovene har udbyttet været efter forholdene ret tilfredsstillende. Årsom
sætningen er præget af, at en del værdifulde ege i Lilleskoven er realiseret. 
Antallet af slagbare træer i Lilleskoven er i de senere år stærkt reduceret, og det 
er nu muligt under arbejdet med at give den opvoksende skov form at tage 
visse æstetiske hensyn.

I palæet er sket en del mindre forbedringer: Etageadskillelsen i den nordre 
del, der på grund af ælde havde medført visse skævheder og truede loftet i spi
sesalen, er blevet aflastet ved indskydning af 3 jernbjælker under det dobbelte 
gulv. De deraf følgende reparationsarbejder pågår i øjeblikket. I køkkenet er 
bl. a. i årets løb anskaffet elektrisk komfur. Til parken er anskaffet en ny 
motorplæneklipper.

Fra amtmandinde, cand. mag. Inger Haarløv, Tønder, har man som gave 
modtaget et par mahognisenge med tilbehør. Der er derudover i årets løb an
skaffet to senge.

Der har siden 1. juli 1963 været afholdt følgende kurser på Sandbjerg:

23.-25. aug. 1963: Duborg-skolens afgangsklasse under ledelse af general
konsul, dr. phil. Troels Fink og frue. 18 deltagere.

23.-27. sept. 1963: Kursus i Sønderjyllands historie for historiestuderende 
ved Aarhus Universitet under ledelse af universitetsadjunkt H. P. Clausen og 
amanuensis H. Paludan. 16 deltagere.

19.-25. maj 1964: Kursus i dansk sprog og litteratur for norske moders
målsstuderende under ledelse af professor, dr. phil. Chr. Westergård-Nielsen. 
15 deltagere.

25.-30. maj 1964: Kurusus i dansk sprog og litteratur for norske moders
målsstuderende under ledelse af professor Chr. Westergård-Nielsen og amanu
ensis A. Karker. 16 deltagere.

Følgende møder har været holdt på Sandbjerg: Konference om De nordiske 
sprog- og litteraturkurser (19.-20. oktober 1963, heri deltog 11 professorer 
og andre lærere fra nordiske universiteter), konference om tilbundsgående hi
storisk undersøgelse af et sønderjysk sogns forhold (29.-30. okt. 1963, 13 del
tagere), Historisk Samfund for Sønderjylland (16.—17. november 1963, 13 del
tagere). Af talrige besøg kan nævnes: Skovekskursion (13. juli 1963, ca. 50 
deltagere), Foreningen NORDENs afdeling for Århus og omegn (17. maj 1964, 
54 deltagere), Historisk Samfund for Fyns Stift (24. maj 1964, ca. 150 delta
gere) og studenterforeningen Heimdal (5.-6. juni 1964, 8 deltagere). Desuden 
har i alt 6 professorer fra Aarhus Universitet været på kortere ophold på Sand
bjerg. I anledning af Dybbøl-højtidelighederne var Sandbjergudvalget med 
fruer inviteret til Sandbjerg (17.-19. april 1964, 8 deltagere).

Sandbjergs ledelse har fortsat bestræbelserne på at søge tilvejebragt de for
nødne midler til installation af centralvarme og tiltrængt restaurering af palæet.
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Disse arbejder er ikke alene nødvendige for at bevare bygningen, der er fredet 
i klasse A, men også en betingelse for, at kursus- og mødevirksomheden kan 
udvides.

GAVER

The International Summer School on Phonons and Phonon Interactions, der 
afholdtes på Kemisk Institut i tiden 12.-24. august 1963 har stillet 2000 kr. 
til rådighed for universitetet til studenter-formål.

Landsretssagfører, dr. jur. Axel H. Pedersen har skænket universitetet 30 
sølvdækketallerkener, hvoraf der på de 21 er indgraveret navnene på de vi- 
denskabsmænd, der hidtil har fået tildelt æresdoktorgraden ved Aarhus Uni
versitet.

Professor, dr. phil. et. litt. Andreas Blinkenberg har ved sin afgang fra 
universitetet skænket et sølvspisebestik. Denne gave har konsistorium fulgt 
op ved at bevilge et beløb til indkøb af 8 tilsvarende spisebestik af jubilæums
fondens midler.

Afdøde grosserer Knud Herman Fogh-Nielsen, Horsens, har testamenteret 
hele sin ejendom til Aarhus Universitetet i form af »Konsul Johannes Fogh- 
Nielsen og fru Ella Fogh-Nielsens legat« til fordel for den videnskabelige forsk
ning ved Aarhus Universitet, fortrinsvis inden for det lægevidenskabelige fa
kultet.

Knud Højgaards fond har i fortsættelse af tidligere bevilling ydet universi
tetet kr. 20.000 årligt i 2 år til støtte for de studerende.

VIDENSKABELIGE LEGATER

U niv er sit etsadjunkturer:
Der er tildelt følgende universitetsadjunkturer for en periode af 3 år fra ne
dennævnte datoer at regne.

Mag. art. Knud Voss fra 1. juni 1963, 
cand. mag. Knud Åge Larsen fra 1. august 1963, 
mag. art. Erik M. Christensen fra 1. september 1963, 
cand. med. Karsten Rasmussen fra 1. november 1963, 
cand. med. Ruth Østerby Hansen fra 1. december 1963, 
mag. scient. Jørgen Sodemann fra 1. august 1964, 
cand. med. Hans Ørskov fra 1. august 1964.

Der er meddelt følgende forlængelse af deres universitetsadjunkturer for 
en periode af 3 år fra nedennævnte datoer at regne:

Cand. theol. Niels Hyldahl fra 1. september 1964, 
cand. theol. B. Otzen fra 1. november 1963.
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Følgende er løst fra deres universitetsadjunkturer fra nedennævnte datoer 
at regne:

Cand. mag. H. P. Clausen fra 31. december 1963, 
cand. mag. Erik Arne Hansen fra 31. august 1964.

Kandidatstipendier:
Der er tildelt følgende kandidatstipendiater for en periode af 1 år med mulig
hed for forlængelse fra nedennævnte datoer at regne:

Cand. theol. Jørgen K. Bukdahl fra 1. juni 1963, 
cand. med. Niels Knudsen fra 1. juli 1963, 
cand. jur. Erik Aagaard-Hansen fra 1. juli 1963, 
cand. med. Ib Andersen fra 1. august 1963, 
cand. med. Frank Axelsen fra 1. august 1963, 
mag. scient. Jørgen Christoffersen fra 1. august 1963, 
cand. mag. Søren Kolstrup fra 1. august 1963, 
cand. jur. Preben K. Lyngsøe fra 1. august 1963, 
mag. scient. Knud Bonde Nielsen fra 1. august 1963, 
cand. mag. Bodil Ellerup Nielsen fra 1. august 1963, 
cand. mag. Paul Ries fra 1. august 1963, 
cand. oecon. Ole Asmussen fra 1. september 1963, 
cand. med. Einar Krag fra 1. september 1963, 
cand. med. Lars Willumsen fra 1. september 1963. 
mag. scient. Bent Søren Jørgensen fra 1. oktober 1963, 
cand. theol. Henning Jensen Lehmann fra 1. december 1963, 
mag. art. Chr. V. Ludvigsenfra 1. december 1963, 
cand. theol. Th. Lyby Christensen fra 1. januar 1964, 
cand. mag. Andreas Haarder fra 1. februar 1964, 
cand. jur. Orla Bøje Friis Jensen fra 1. februar 1964, 
cand. jur. Jens V. Sanvig fra 1. februar 1964, 
cand. mag. Per Thyge Jørgensen fra 1. april 1964, 
cand. med. Esper Stouby Mortensen fra 1. maj 1964, 
cand. oecon. Ame Schmelling fra 1. juli 1964, 
cand. oecon. Hans Egede Zeuthen fra 1. juli 1964, 
mag. art. Søren Baggesen fra 1. august 1964, 
cand. med. Finn Bennike Behrendt fra 1. august 1964, 
cand. med. C. J. Hedeskov fra 1. august 1964, 
cand. mag. Anders Myrthue Iversen fra 1. august 1964, 
mag. scient. Anders J. Kock fra 1. august 1964, 
cand. med. Lars Urban Lamm fra 1. august 1964, 
cand. mag. og mag. scient. Svend Olaf Berntsen fra 1. september 1964, 
cand. mag. og mag. scient. Leif Kahl Kristensen fra 1. september 1964.
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Der er meddelt følgende forlængelse af deres kandidatstipendier for en pe
riode af 1 år fra nedennævnte datoer at regne:

Cand. med. Hans Ørskov fra 1. august 1963, 
mag. art. Karen Frifeldt fra 1. december 1963, 
cand. med. Poul Henning Stadil fra 1. oktober 1963, 
cand. med. H. J. Jensen fra 1. november 1963, 
cand. med. Ejvind Vad fra 1. november 1963, 
cand. theol. Per Østerbye fra 1. januar 1964, 
cand. theol. Jørgen K. Bukdahl fra 1. juni 1964, 
cand. med. Frank Axelsen fra 1. august 1964, 
cand. mag. Jørgen Christoffersen fra 1. august 1964, 
cand. jur. Preben Lyngsøe fra 1. august 1964, 
cand. mag. Knud Bonde Nielsen fra 1. august 1964, 
cand. mag. Paul Ries fra 1. august 1964, 
cand. med. Lars Willumsen fra 1. september 1964, 
mag. scient. Bent Søren Jørgensen fra 1. oktober 1964.

Endvidere er meddelt følgende forlængelser:

Cand. theol. Holger Jepsen for tiden 1. november 1963 til 30. april 1964, 
mag. scient. Irene M. Kristensen for tiden 1. december 1963 til 31. juli

1964,
mag. scient. Jørgen Sodemann for tiden 1. januar til 31. juli 1964, 
cand. med. Alex Erling Geday for tiden 1. til 30. april 1964, 
mag. scient. Lise Brunberg Nielsen for tiden 1. oktober 1964 til 31. marts

1965.

Følgende er løst fra deres kandidatstipendier fra nedennævnte datoer at 
regne:

Cand. mag. Jens Aage Doctor fra 31. august 1963, 
cand. mag. Vagn Outzen fra 31. oktober 1963, 
cand. med. Poul Henning Stadil fra 15. november 1963, 
cand. oecon. Ole Asmussen fra 30. juni 1964, 
cand. theol. Jørgen K. Bukdahl fra 30. juni 1964.

LEGATER FOR DE STUDERENDE

1. Ungdommens uddannelsesfond:
Af fondens midler er bevilget universitetets studerende 3.655.000 kr. som 
legater og 2.455.000 kr. som lån. Beløbet er fordelt til 1850 studerende 
med 4500 kr. til hver, idet der dog i dette beløb er foretaget evt. fradrag
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efter egne, forældres eller ægtefælles indkomst. Forholdet mellem legat og 
lån er fastsat således, at størstedelen har fået støtten med 2/3 legat og 1/3 
lån. Mindre effektive studerende har fået støtten med 1/2 legat og 1/2 lån, 
i visse tilfælde udelukkende støtte i form af lån. Desuden har enkelte stu
denter under særlige forhold modtaget rene lån.

2. Kollegier:
I studenterkollegierne I, II, III, IV, V, VI, VIII og IX i universitetsparken 
var der i alt 433 kollegieværelser, hvoraf enkelte kandidatværelser, til dispo- 
sistion for mandlige og kvindelige studerende. Afgiften for lys, varme og 
rengøring androg 75 kr. pr. måned i 10 måneder.
Til kollegieværelser i universitetsparken var der knyttet følgende legater: 

Professor H. C. Frederiksens legat til fordel for beboeren af værelse 21, 
615 kr.

Fru Karen Marie Baumanns legat til fordel for beboeren af værelse 
221, 275 kr.

S. M. Holsts legat til fordel for beboeren af værelse 75, 1040 kr.
Den sønderjydske Fonds legat til fordel for beboerne af værelse 16 og 

værelse 63, 270 kr. til hver.
Sagfører Krag Møller og Hustrus legat til fordel for beboerne af værelse 

7 og værelse 48, 220 kr. til hver.
Den sønderjydske fonds Emst Christiansen-legat til fordel for beboeren 

af værelse 218, 200 kr.
Konsul Harald Jørgensens legat til fordel for beboeren af værelse 246, 

240 kr.

3. Andre legater og stipendier udelukkende knyttet til Aarhus Universitet: 
Århus Arbejder-, Spare- og Lånekasses universitetsstipendium blev tildelt 
2 studerende med 750 kr. hver efter indstilling fra universitetets stipendie
bestyrelse.

Fra Aarhus Universitets middagsbespisning var 39.031,37 kr. til rådig
hed, idet 2425 kr. var skænket dels fra privat side, dels fra forskellige 
jydske og fynske byråd og 20.000 kr. fra undervisningsministeriet. Hertil 
kommer en overførsel fra vinteren 1962-63 på 16.606,30 kr. Der blev gen
nem 4 måneder uddelt i alt 11.212 billetter til 213 studerende.

Den resterende sum står til rådighed til bespisning i vinteren 1964-65.
Af Aarhus Universitets studielånefond er i finansåret 1963-64 udbe

talt 5000 kr.
Etatsråd C. G. Filtenborg og Hustru Marie Filtenborgs studielegat er i 

1964 blevet tildelt 90 studerende med i alt 87.000 kr. i portioner på 600- 
2400 kr.
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Forstander Henningsens boglegat. Renteindtægten 185,21 kr. er til
delt 1 studerende.

Af Ole Rømers mindelegat har Arhus byråd bevilget 4445 kr. til 7 
studerende med 635 kr. til hver.

Et legat fra Tre venner af den studerende ungdom er tildelt 3 stude
rende med hver 1000 kr. Desuden er til studierejser bevilget 4 studerende 
hver 1250 kr.
Wienerbørnenes studielegater er tildelt 1 studerende med 1600 kr.

Kommunelærerinde, frøken Clara Marie Langs legat er tildelt 2 stu
derende med hhv. 1800 kr. og 900 kr.

Kasserer Hans Chr. Efnert Olsen og hustrus legat er tildelt 2 stude
rende med i alt 6900 kr.

4. Legater, tildelt studerende ved Aarhus Universitet:
Af Evers & Co.s Studiefond er tildelt Aarhus Universitet 3000 kr., som er 
fordelt til 6 studerende.

Af Garvermester C. W. Gerickes legat er tildelt 8 studerende hver 400 
kr.

Af stipendieforeningen »Studenternes Venner«, er bevilget 5.000 kr. til 
5 studerende.

Af »Otto Mønsteds Fond« uddeltes 29.850 kr. til 31 økonomistude
rende.

Administrationen for »Julius Skrikes Stiftelse« har af stiftelsens ind
tægter bevilget 5000 kr. til 10 studerende.

ANDRE SAGER VEDRØRENDE DE STUDERENDE

Konsistorium har meddelt 1 studerende med amerikansk eksamen og 1 med 
ungarsk eksamen tilladelse til immatrikulation.



Det humanistiske fakultets virksomhed
i det akademiske år 1963-64

DEKANVALG

På sit møde den 25. marts 1963 valgte det humanistiske fakultet professor, 
dr. phil. Rudi Thomsen til dekan for det akademiske år 1963-64.

ANORDNINGER M.M.

Under 9. oktober 1963 udstedtes følgende bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om ændring af 
bekendtgørelse om sproglig-historisk skoleembedseksamen

I bekendtgørelse nr. 44 af 3. februar 1962 om sproglig-historisk skoleembeds
eksamen ved Københavns og Arhus universiteter fastsættes følgende ændrin
ger:

§10, stk. 3, affattes således:
»I legemsøvelsernes teori besørges undervisning og eksamination af én eller 

flere lærere under det matematisk-naturvidenskabelige fakultet. Den, der vil 
indstille sig til eksamen i legemsøvelser, skal med tilfredsstillende resultat have 
gennemgået et kursus på Danmarks Højskole for Legemsøvelser fordelt over to 
sammenhængende år fra et efterårssemesters begyndelse. Kursus skal være af 
nogenlunde samme omfang som højskolens etårige kursus, dog med undtagelse 
af fagene anatomi, fysiologi og legemsøvelsernes specielle teori«.

§ 12, stk. 1, affattes således:
»Eksamen i hovedfag og bifag kan tages samtidig eller i hvert fag for sig. 

Deles eksamen, består 1. del af bifaget og 2. del af hovedfaget. Til eksamen 
i hovedfaget skal indstilling ske senest 1 år efter eksamen i bifaget (denne regel 
gælder dog ikke bifagene matematik og geografi). Er bifaget legemsøvelser, skal 
eksamen heri udgøre 2. del, og indstilling hertil skal finde sted senest 2V2 år 
efter eksamen i hovedfaget«.

£ 12, stk. 8, affattes således:
»Eksamen i faget legemsøvelser kan deles, således at prøverne i de tre fag 

anatomi og legemsøvelsernes almindelige og specielle teori ikke falder i samme
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eksamenstermin, men prøverne i de tre fag skal senest aflægges samtidig med 
gennemførelsen af det obligatoriske kursus ved Danmarks Højskole for Legems
øvelser. - Såfremt eksamen i faget ved universitetet ikke bestås, skal det obli
gatoriske kursus ved højskolen ikke gennemgås på ny«.

Eksamen i bifaget legemsøvelser efter de i nærværende bekendtgørelse fast
satte regler afholdes første gang i eksamensterminen sommeren 1965. Eksa
men efter de hidtidige bestemmelser for bifaget legemsøvelser afholdes sidste 
gang i eksamensterminen sommeren 1964. Fra disse regler kan der i særlige 
tilfælde gives dispensation af det pågældende fakultet.

Undervisningsministeriet, den 9. oktober 1963.

K. Helveg Petersen.

Bj. Brynskov.

Bekendtgørelse om ændring i bekendtgørelse om visse midlertidige undtagelser 
fra reglerne om sproglig-historisk skoleembedseksamen og cand. art-prøven.

I bekendtgørelse nr. 43 af 3. februar 1962 om visse midlertidige undtagelser 
fra reglerne om sproglig-historisk skoleembedseksamen og cand. art-prøven 
fastsættes følgende ændringer:

§ 2 b) affattes således:
»De i nævnte § 12 og i bekendtgørelse af 2. september 1948 afsnit II 

punkt 4 fastsatte tidsfrister for indstilling til eksamens 2. del bortfalder«.

§ 3, stk. I, affattes således:
»Studerende, der ikke opnår ansættelse i gymnasieskolen eller ved studen

terkursus efter at have bestået hovedfagseksamen, skal indstille sig til eksamen 
i bifaget senest 3 år efter eksamen i hovedfaget. Er bifaget legemsøvelser, gæl
der dog fristen i § 12, stk. 1 i bekendtgørelse af 3. februar 1962 om sproglig
historisk skoleembedseksamen, således som den er ændret ved bekendtgørelse af 
9. oktober 1963«.

Undervisningsministeriet, den 9. oktober 1963.

K. Helveg Petersen.

Bj. Brynskov.
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SAGER VEDR. EMBEDSBESÆTTELSER

Universitetet har efter at have indhentet undervisningsministeriets godkendelse 
ansat dr. phil. Georg Nørregaard som professor i nyere historie fra 1. september 
1963.

FAKULTETSUDVALG OG FAKULTETSREPRÆSENTATION
I UDVALG OG LIGNENDE UDEN FOR UNIVERSITETET

På mødet den 26. august 1963 nedsattes et udvalg, bestående af professorerne, 
dr. phil. Holger Friis Johansen, dr. phil. Justus Hartnack og dr. phil. Søren 
Sørensen til eventuel revision af regler for magisterkonferenser.

Som fakultetets kontaktmand til statsbiblioteket er udpeget professor, dr. 
phil. Erik Lunding.

Til det danske sprognævns repræsentantskab genvalgtes professor, dr. phil. 
Chr. Westergård-Nielsen.

Fakultetet har den 3. februar 1964 nedsat et udvalg, bestående af profes
sorerne, dr. phil. G. Albeck, dr. phil. H. Friis Johansen, dr. phil. K. Hanne- 
stad, dr. phil. H. Bach og dr. phil. Ole Klindt-Jensen til drøftelse af amanuen- 
sernes arbejdsforhold.

Professor, dr. phil. Per Nykrog har fungeret som formand for fakultetets 
eksamensudvalg.

Til det af undervisningsministeriet nedsatte udvalg til varetagelse af de til 
de danske lektorater i udlandet knyttede interesser (lektoratsudvalget) har fa
kultetet været repræsenteret ved professor, dr. phil. H. Bach med professor, dr. 
phil. Per Nykrog som suppleant.

DOKTORDISPUTATSER

Adjunkt, cand. mag. Hans Mølbjerg forsvarede den 24. februar 1964 sin for 
erhvervelsen af den filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »Aspects de 
l’esthétique de Diderot«. Som officielle opponenter fungerede professorerne, 
dr. phil. et litt. Andreas Blinkenberg og dr. phil. Paul Krüger. Ex auditorio 
opponerede professorerne, dr. Knud Togeby og dr. phil. Per Nykrog. Doktor
graden konfereredes den 2. marts 1964.

Amanuensis, dr. phil. Knud Rahbek Schmidt forsvarede den 17. juni 1964 
sin for erhvervelsen af den filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »Soziale 
Terminologie in russischen Texten des frühen Mittelalters (aus der Zeit bis zum 
Jahre 1240)«. Som officielle opponenter fungerede professorerne, dr. Gunnar 
Gunnarson og dr. Carl Stief. Ex auditorio opponerede professorerne, dr. phil. 
Jens Holt og dr. phil. Hans Chr. Sørensen. Doktorgraden konfereredes den 
31. august 1964.
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UNDERVISNING
A Imindelig litteraturvidenskab.

Professor, dr. phil. Paul Krüger:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger for yngre studerende over fagets problemer og 

krav (1) - 2. Forelæsninger over Renæssancens europæiske litteratur (2) - 3. Vejledning 
i specialestudier (2).

Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger for yngre studerende over Middelalderens og 
Renæssancens litteratur (1) - 2. Forelæsninger over William Shakespeare (2) - Vejledning 
i specialestudier (2).

Engelsk filologi.
Torsten Dahl, professor i engelsk filologi:
Efterårssemestret 1963: 1. Begynderkursus i oldengelsk prosa (3) - 2. Begynderkursus 

i middelengelsk (2) - 3. Øvelser over Edmund Spenser: The Faerie Queene (1) - 
4. Sammen med professor, dr. G. Hjort: Skriveøvelser for eksamenskandidate, i månederne 
September og oktober - 5. Vejledning i håndbogsbenyttelse i Institut for Engelsk Filologi 
og Statsbiblioteket (6 timer i alt).

Forårssemestret 1964: 1. Begynderkursus i oldengelsk prosa (3) - 2. Begynderkursus 
i middelengelsk (2) - 3. Øvelser over Spenser: The Faerie Queene (1) - Sammen med 
professor, dr. G. Hjort: Skriveøvelser for eksamenskandidater, i månederne februar og 
marts.

I begge semestre er mundtlige og skriftlige øvelser blevet afholdt af amanuensis, 
cand. mag. Torben Kisbye og af undervisningsassistenterne, cand. mag. Bent Jacobsen og 
cand. mag. fru Gerda Poulsen.

I forårssemestret 1964 har desuden forhenværende lektor, professor, dr. Johanne M. 
Stochholm holdt mundtlige og skriftlige øvelser.

Cand. mag. Torben Kisbye, amanuensis i engelsk filologi:
Efterårssemestret 1963 og forårssemestret 1964: 1. Øvelser over historisk syntaks for 

ældre hovedfagsstuderende (2) - 2. Grammatisk iagttagelse for bifagsstuderende (1) - 
3. Øvelser over moderne grammatik (1) - 4. Øvelser over engelsk fonetik (1) - 5. Øvelser 
over middelengelske tekster for det 14. århundrede for hovedfagsstuderende (1).

I forårssemestret 1964 desuden: Engelsk synonymik - arveord og låneord for hoved
fagsstuderende (1).

Dr. Grethe Hjort, professor i engelsk filologi med særligt henblik på litteraturen:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger og øvelser over Literature, Life, and 

Thought - Middle English Period (1) - 2. Forelæsninger og øvelser over Australian Lite
rature (1) - 3. Eksaminatorier i metrik (2) - 4. Skriveøvelser for kandidater til vinter
eksamen 1963-64 sammen med professor Torsten Dahl - 5. Literary Readings ved stud, 
mag. Peter Dau (4).

Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger og øvelser over Australian Literature (2) - 2. 
Eksaminatorier i metrik (2) - 3. Skriveøvelser for kandidater til sommereksamen 1964, 
sammen med professor Torsten Dahl - 4. Literary Readings ved stud. mag. Peter Dau (3) 
- 5. Eksaminatorier i David Daiches: Critical Approaches to Literature ved cand. mag. 
Bent Jacobsen (1).

Professor Johanne Stochholm, lektor i engelsk litteratur:
Efterårssemestret 1963: 1. Øvelser over Shakespeare’s King Lear (2) - 2. Forelæsninger 

og øvelser over English Satire in the Eighteenth Century (2).

Ann Draycon, M. A., B. litt., engelsk lektor:
Efterårssemestret 1963: 1. Eksaminatorier i History of English Literature (2) - 2. 

Forelæsninger og øvelser over W. B. Yeats (1) - 3. Literary Readings (2).
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Forårssemestret 1964: 1. Eksaminatorier i History of English Literature. (2) - 2. 
Forelæsninger og øvelser over Contemporary Drama (1) - 3. Literary Readings (2).

Donald W. Hannah, M. A., amanuensis i engelsk litteratur:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger og øvelser over Poetry in the Latter Part 

of the Nineteenth Century (1) - 2. Forelæsninger over The Novel in the Latter Part 
of the Eighteenth Century (1) - 3. Forelæsninger og øvelser over Critical Appreciation 
of Literature (1) - 4. Øvelser over Literature in the Nineteenth and Twentieth Centuries 
(2) - 5. Øvelser over skriftlige opgaver (2).

Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over The Novel in the Early Nineteenth Cen
tury (1) - 2. Øvelser over Literature in the Nineteenth and Twentieth Centuries (1) - 
3. Forelæsninger og øvelser over Critical Appreciation of Literature (1) - 4. Forelæsninger 
og øvelser over Poetry in the Latter Part of the Nineteenth Century (1) - 5. Øvelser 
over skriftlige opgaver (2).

Cand. mag. E. A. Hansen, M. A. (Yale), universitetsadjunkt:
Efterårssemestret 1963: Forelæsninger og øvelser over History of American Literature

(1).
Forårssemestret 1964: Forelæsninger og øvelser over History of American Literature (1).

Filosofi.
Dr. phil. Justus Hartnack, professor:
Efterårssemestret 1963: 1. Propædeutiske forelæsninger (4) - 2. Forelæsninger over 

Kants erkendelsesteori (1).
Forårssemestret 1964: 1. Propædeutiske forelæsninger (4) - 2. Forelæsninger over Kants 

erkendelsesteori (1).

Dr. phil. Niels Egmont Christensen, docent:
Efterårssemestret 1963: 1. Propædeutiske forelæsninger (4) - 2. Gennemgang af be

vidsthedsproblemet (1).
Forårssemestret 1964: 1. Propædeutiske forelæsninger (4) - 2. Kursus i formel logik (2).

Mag. art. Anfinn Stigen, afdelingsleder:
Efterårssemestret 1963: 1. Propædeutiske forelæsninger (4) - 2. Forelæsninger over 

problemet om viljens frihed (1).
Forårssemestret 1964: 1. Propædeutiske forelæsninger (4) - 2. Forelæsninger over pro

blemet om viljens frihed (1).

Mag. art. Oskar Hansen, lektor i filosofiens historie:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger over det 17. og 18. århundredes statsteorier. 

Naturretstænkere, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau (2) - 2. Forelæsninger over den 
førsokratiske filosofi (1).

Forårssemestret 1964: 1. Gennemgang af Spinozas »Ethica« (2) - 2. Forelæsninger 
til indledning i J. G. Fichtes filosofi med gennemgang af bl. a. Einleitungen in die Wissen
schaftslehre (1).

Professor Koutsouvilis, amanuensis-vikar:
Efterårssemestret 1963: Kollokvier over et filosofisk emne.

Fonetik.
Dr. phil. Henrik Abrahams, lektor:
Efterårssemestret 1963: 1. Almen fonetik for studerende med et sprog som hoved- eller 

bifag (2) - 2. I forbindelse hermed øvelser ved cand. mag. A. G. Epstein som undervis
ningsassistent - 3. Fonetik for musikstuderende (2) - 4. Øvelser i almen fonetik for ældre 
studerende (1) - 5. Talelære for forprøvestuderende i musik ved cand. mag. J. Dalsgård
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som undervisningsassistent (2) - 6. Diktion for forprøvestuderende i musik ved cand. mag. 
J. Dalsgård (2).

Forårssemestret 1964: 1. Fonetik (talens og sangens teori) for musikstuderende (2) -
2. Øvelser i almen fonetik for ældre studerende (1). - 3. Talelære for forprøvestuderende 
i musik ved inspektør, cand. mag. Johs. Dalsgaard og adjunkt Anders Søgaard som under
visningsassistenter (2) - 4. Diktion for forprøvestuderende ved inspektør, cand. mag. 
Johs. Dalsgaard (1).

Forhistorisk arkæologi.
Dr. phil. Ole Klindt-Jensen, professor i nordisk arkæologi og europæisk forhistorie:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger over den arkæologiske forsknings historie (1) 

- 2. Øvelser i bronzealderens kulturer.
Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over vikingetidens kultur (1) - 2. Øvelser over 

oldsagsformer fra yngre jernalder (2).

Mag. art. Olfert Voss, lektor:
Efterårssemestret 1963: 1. Gennemgang af ældre stenalders oldsagstyper. Øvelser i old

sagsbeskrivelse - 2. Vejledning i udgravningsteknik.
Forårssemestret 1964: 1. Gennemgang af danske oldsagstyper. Øvelser i oldsagsbeskri

velse (2) - 2. Udgravnings- og museumsteknik (1).

Mag. art. Poul Kjærum, universitetsadjunkt:
Efterårssemestret 1963: Gennemgang af yngre stenalders gravformer og oldsager. 
Forårssemestret 1964: Gennemgang af yngre stenalders gravformer og oldsager.

Etnografi.
Mag. scient. Klaus Ferdinand, afdelingsleder:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger (1) - 2. Fortsættelse af øvelser over Amerikas 

etnografi i Etnografisk Bibliotek, Forhistorisk Museum (2) - 3. Vejledning i opgaveskriv
ning.

Forårssemestret 1964: 1. Øvelser over mellem- og sydamerikansk etnografi (2) - 2. 
Kollokvier over etnografiens grundbegreber (1).

Germansk filologi.
Dr. phil. H. Bach, professor i germansk filologi:
Efterårssemestret 1963: 1. Indledningsforelæsning til studiet af tysk (1) - 2. Øvelser 

over oldtysk for første semesters hovedfagsstuderende (3) - 3. Øvelser over Rudolf von 
Ems: »Der gute Gerhard« for hovedfagsstuderende efter forprøverne (2) - 4. Øvelser over 
Heliand for særligt interesserede (1) - 5. Eksamensskriveøvelser for hovedfagskandidater 
til de to næste eksamensterminer.

Forårssemestret 1964. 1. Fortsatte øvelser over oldtysk for førsteårs hovedfagsstude
rende (3) - 2. Øvelser over Sebastian Brandt: Das Narren Schyff for hovedfagsstude
rende efter forprøven (2) - 3. Eksamensskriveøvelser for hovedfagskandidater til de to 
næste eksamensterminer.

Dr. phil. Erik Lunding, professor i tysk filologi med særligt henblik på litteraturen:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger over Herder (1) - 2. Forelæsninger og øvelser 

over Friedrich Nietzsche med gennemgang af »Also sprach Zarathustra« (2) - 3. Kollo
kvier over litteraturvidenskabelige problemer (1) - 4. Indledningsforelæsning over studiet 
af tysk litteratur (1) - 5. Skriveøvelser i tysk litteratur.

Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over Herder (1) - 2. Tekstinterpretationer for 
hoved- og bifagsstuderende efter forprøven (2) - 3. Øvelser over Nietzsche og hans betyd
ning for tysk litteratur (1) - 4. Skriveøvelser i tysk litteratur.
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Dr. phil. Bengt Algot Sørensen, amanuensis i tysk filologi med særligt henblik på 
litteraturen:

Efterårssemestret 1963: 1. Øvelser over et drama af Gerhardt Hauptmann for 1. års 
studerende (2) - 2. Øvelser over Karl Philipp Moritz: »Anton Reiser« for 2. års stude
rende (2) - 3. Øvelser over fortolkning af tysk lyrik for 2. års studerende (1) - 4. Kol
lokvier over anvendelsen af periodebegreber i tysk litteraturhistorie for bifagsstuderende 
(1) - 5. Skriveøvelser i tysk litteratur.

Forårssemestret 1964: 1. Øvelser over tyske romantiske fortællinger (for førsteårs
studerende) (2) - 2. Øvelser over Goethes Tasso (for andetårsstuderende) (2) - 3. Øvelser 
over Thomas Mann efter hans »Sämmtliche Erzählungen«, 1963, (for bifagsstuderende) 
(1) - 4. Skriveøvelser i tysk litteratur (forprøve) - 5. Vejledning i litterær specialeskriv
ning.

W. Wülfing, tysk lektor:
Efterårssemestret 1963: 1. Gennemgang af Gerhard Fricke: »Geschichte der deutschen 

Dichtung« (Klassik und Romantik), for hovedfagsstuderende for forprøven og for bifags
studerende (2) - 2. Tekstgennemgang af Goethe: »Faust I« (2).

Forårssemestret 1964: 1. Gennemgang af Gerhard Fricke: »Geschichte der deutschen 
Dichtung« (fra realismen til expressionismen), for hovedfagsstuderende før forprøven og for 
bifagsstuderende (på tysk) (2) - 2. Øvelser over tyske fortællinger fra det 20. århundrede 
(på tysk) (1) - 3. Skriveøvelser i tysk litteratur for bifagsstuderende (på tysk) (1).

Cand. mag. Ernst Dittmer, afdelingsleder i tysk filologi:
Efterårssemestret 1963: 1. Øvelser over tysk grammatik for bifagsstuderende efter for

prøven (2) - 2. Forelæsninger over tysk sproghistorie for hovedfagsstuderende før for
prøven og for bifagsstuderende efter forprøven (2) - 3. Tysk sprogfærdighed for begyn
dere (1) - 4. Eksamensskriveøvelser.

Forårssemestret 1964. 1. Fortsatte øvelser over tysk grammatik for bifagsstuderende 
efter forprøven (2) - 2. Fortsatte forelæsninger over tysk sproghistorie for hovedfagsstu
derende før forprøven og for bifagsstuderende efter forprøven (2) - 3. Tysk sprogfærdighed 
for førsteårsstuderende (2) - 4. Eksamensskriveøvelser - 5. Eksamensskriveøvelser (bifag).

Cand. mag. Sven-Olaf Poulsen, afd.leder i tysk filologi med særligt henblik på sprog
færdigheden:

Efterårssemestret 1963: Øvelser i tysk sprogfærdighed og grammatik: 1. Hold A 1 for 
førsteårsstuderende (3) - 2. Hold A 2 for førsteårsstuderende (3) - 3. Hold B 1 for 
andetårsstuderende (3) - 4. Hold B 2 for andetårsstuderende (3) - 5. Hold C 1 for videre
komne (2) - 6. Hold C 2 for viderekomne (2) - 7. Hold D for viderekomne (2).

Forårssemestret 1964: Øvelser i tysk sprogfærdighed og grammatik: 1. Hold A 1 for 
førsteårsstuderende (3) - 2. Hold A 2 for førsteårsstuderende (3) - 3. Hold A 3 for første
årsstuderende (3) - 4. Hold B 1 for andetårsstuderende (3) - 5. Hold B 2 for andet
årsstuderende (3) - 6. Hold C 1 for viderekomne (2) - 7. Hold C 2 for viderekomne (2).

Cand. mag. L. L. Albertsen, amanuensis i germansk filologi:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger over tysk metrik efter Opitz (1) - 2. Øvelser 

over middelhøjtysk for ånde tårs hovedfagsstuderende (3) - 3. Øvelser over tysk fonetik 
for førsteårs hovedfagsstuderende samt for bifagsstuderende efter forprøven (2) - 4. Du
blering af 3 (2).

Forårssemestret 1964: Fortsatte øvelser over middelhøjtysk for andetårs hovedfagsstu
derende (3) - 2. Øvelser over fonetisk transkription for ældre bifagsstuderende (1) - 3. 
Eksamensskriveøvelser for forprøvestuderende - 4. Tysk sprogfærdighed. Hold A3 (1).

Historie.
Dr. phil. C. O. Bøggild-Andersen, professor i historie:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger for og øvelser og kollokvier med forprøve

studerende over hovedsider af og udvalgte problemer i den aim. historie 1648-1763 (4)
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- 2. Skriveøvelser med eksamenskandidater - 3. Vejledning i specialstudier - 4. Øvelser 
i skriftlæsning og arkivkundskab ved arkivar, cand. mag. Finn H. Lauridsen som under
visningsassistent (2).

Forårssemestret 1964: 1. Øvelser og gennemgang (med diskussion) af hjemmeopgave
besvarelser med forprøvestuderende over udviklingslinier, skikkelser og problemer i den 
almindelige (inklus. nordisk) historie 1648-1763 (4) - 2. Skriveøvelser med eksamens
kandidater - 3. Vejledning i specialestudier.

Dr. phil. Rudi Thomsen, professor i oldtidens historie:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger over Nærorientens ældste historie (2) - 2. 

Almen introduktion til oldtidens historie (2) - 3. Skriveøvelser for eksamenskandidater.
Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over Nærorientens historie i 2. årtusinde f. v. t.

(2) - 2. Øvelser over italienske og romerske monumenter med henblik på ekskursion til 
Italien i maj 1964 (2) - 3. Under ledelse af professorerne, dr. phil. Rudi Thomsen og 
dr. phil. Knud Hannestad og med økonomisk støtte fra Egmont H. Petersens fond og Carls- 
bergs Mindelegat foretog 21 historiestuderende en 40 dages ekskursion til Rom og Italien 
for at studere oldtids- og middelaldermonumenter.

Dr. phil. Knud Hannestad, professor i middelalderens historie:
Efterårssemestret 1963: 1. Øvelser over de italienske byers historie i middelalderen 

(2) - 2. Gennemgang af kilder og hovedværker i tilslutning hertil (2).
Forårssemestret 1964: Som det foregående semester.

Dr. phil. Georg Nørregård, professor i nyere historie:
Forårssemestret 1964: 1. Eksaminatorier for viderekomne i Europas historie (1789— 

1815) (2) - 2. Enkelte skriveøvelser i forbindelse med ovennævnte - 3. Øvelser over histo
riske kilder fra Frederik 6.s tid (2) - 4. Vejledning af specialestuderende.

Mag. art. Erik Reske-Nielsen, lektor i den nyeste tids historie og international politik:
Efterårssemestret 1963: 1. Gennemgang af efterkrigstidens verdenshistorie (3) - 2. 

Rusvejledning i studiet af samtidshistorie (1).
Forårssemestret 1964: 1. Øvelser over efterkrigstidens verdenshistorie (3) - 2. Vejled

ning i specialestudier.

Mag. art. Vagn Dybdahl, lektor i økonomisk historie:
Efterårssemestret 1963: 1. Gennemgang af den økonomiske udvikling fra ca. 1700; 

i tilslutning hertil øvelser over kilder og hovedværker (4) - 2. Skriveøvelser efter aftale -
3. Vejledning i specialestudier.

Forårssemestret 1964: 1. Gennemgang af den økonomiske udvikling fra ca. 1700 (2)
- 2. Øvelser over kilder og hovedværker i tilknytning til gennemgangen under punkt 1 
(2) - 3. Skriveøvelser efter aftale - 4. Vejledning i specialestudier.

Cand. mag. Birgit Busch, amanuensis:
Efterårssemestret 1764: Gennemgang af Nordens historie 1559-1721 for forprøve

studerende (4).
Forårssemestret 1964: Gennemgang af Nordens historie 1721-1788 for forprøvestu

derende (4).

Cand. mag. Aksel Damsgaard Madsen, amanuensis i oldtidens historie:
Efterårssemestret 1963: Gennemgang af Hellas’ ældre historie (4).
Forårssemestret 1964: Fortsat gennemgang af Hellas’ historie frem til ca. 480 f. v. t., 

derefter øvelser over hovedværker, kilder og evt. monumenter i tilknytning hertil (4).

Cand. mag. Helge Paludan, amanuensis i middelalderens historie:
Efterårssemestret 1963: Gennemgang af Nordens historie for 1. årsstuderende (6).
Forårssemestret 1964: Gennemgang af Nordens historie for 1. årsstuderende (6).
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Cand. mag. Niels Thomsen, lektor i pressehistorie:
Efterårssemestret 1963: Forelæsninger og øvelser over dansk pressehistorie og danske 

presseforhold m. m. (i alt 33 timer).
Forårssemestret 1964: Forelæsninger om massemedierne og meningsdannelsen for 2. dels 

statskundskabsstuderende og ældre historiestuderende (2).

Cand. mag. H. P. Clausen, universitetsadjunkt:
Efterårssemestret 1963: Kursus i historisk metodelære (4).
Forårssemestret 1964: Kursus i historisk metodelære (4).

Klassisk arkæologi.
Dr. phil. Kristian Jeppesen, professor i klassisk arkæologi:
Efterårssemestret 1963: Studierejse med de fagstuderende til Grækenland og Tyrkiet. 

Deltagelse i den 8. Intern, kongres f. kl. arkæologi i Paris, herfra over Wien til Istanbul, 
Ankara, Izmir, Rhodos, Kreta, Athen og Peloponnes m. museumsbesøg og ekskursioner 
til diverse vigtige udgravningspladser. Der blev hertil ydet tilskud fra Knud Højgaards 
fond, Egmont H. Petersens fond samt Universitetet.

Forårssemestret 1964: 1. Gennemgang af Pausanias’ Grækenlandsbeskrivelse, 1. bog 
i uddrag (2). - 2. Øvelser over emner fra minoisk-mykensk arkæologi (Megaron, våben
typer, kultsymboler, skibstyper) (4).

Klassisk filologi.
Dr. phil. et jur. Franz Blatt, professor i klassisk filologi:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger over Properts’ elegier (2) - 2. Gennemgang 

af Xenofons Hellenika I—II (2) - 3. Latinske stiløvelser for viderekomne (1).
Forårssemestret 1964: 1. Gennemgang af Hesiods Værker og Dage i udvalg (2) - 2. 

Gennemgang af Plinius’ breve i udvalg (2) - 3. Latinske stiløvelser for viderekomne (1).

Dr. phil. H. Friis Johansen, professor i klassisk filologi:
Efterårssemestret 1963: 1. Gennemgang af Aischylos’ Supplices (2) - 2. Gennemgang 

af Tacitus’ Annales I-VI i udvalg (2) - 3. Privatissime kursorisk gennemgang af tragedier 
af Aischylos (2-3) - 4. Græske stiløvelser (1).

Forårssemestret 1964: 1. Øvelser over udvalgte taler af Demosthenes (2) - 2. Fortsat 
gennemgang af Tacitus’ Annales (2) - 3. Græske stiløvelser for eksamenskandidater (1).

Cand. mag. Otto Foss, lektor:
Efterårssemestret 1963: 1. Gennemgang af Lucretius’ 5. bog (2) - 2. Latinske stil

øvelser (1) - 3. Græske stiløvelser (1).
Forårssemestret 1964: 1. Fortsat gennemgang af Lucretius’ 5. bog (2) - 2. Latinske 

stiløvelser (1).

Cand. mag. Bent Dalsgaard Larsen, amanuensis:
Efterårssemestret 1963: Gennemgang af Livius, Ab urbe condita 45. bog (2).
Forårssemestret 1964: 1. Gennemgang af Aristoteles, Politica 1.-2. bog (2) - 2. Gennem

gang af Caesar: De bello civili (2).

Græsk for nysproglige og matematiske studenter:
Lektor M. Kjærgaard, undervisningsassistent:
Efterårssemestret 1963: 1. Begynderkursus i elementært græsk for teologer og humani

ster med latin som fag (5) - 2. Fortsættelse af kursus i elementært græsk (3. semester) 
for teologer (5).

Forårssemestret 1964: Fortsættelse af kursus i elementært græsk (2. semester) for teo
loger og humanister (5).
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Lektor N. Ladegaard Petersen, undervisningsassistent:
Efterårssemestret 1963: Fortsættelse af kursus i elementært græsk (3. semester) (5.) 
Fil. kand. Gunnar Andreasson:
Forårssemestret 1964: Kursus på 20 timer i nygræsk for begyndere.

Latin for matematiske studenter:
Lektor G. Mondrup, undervisningsassistent:
Efterårssemestret 1963: Begynderkursus i elementært latin (5).
Forårssemestret 1964: Afslutning af det påbegyndte elementære kursus i latin (5).

Stud. mag. Otto Steen Due, amanuensisvikar:
Efterårssemestret 1963: Begynderkursus i elementært latin (5).
Forårssemestret 1964: Afslutning af det påbegyndte elementære kursus i latin (5).

Kunsthistorie.
Else Kai Sass, professor i kunsthistorie:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger over fransk portrætmaleri i det 17. årh. (af

sluttet) (1) - 2. Øvelser over udvalgte emner af verdenskunsten (2) - 3. Gennemgang af 
skriftlige opgaver med magisterkonferensstuderende.

Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over enkelte fremtrædende skikkelser inden for 
fransk malerkunst i det 19. årh. I. Delacroix (1) - 2. Øvelser og eksaminatorier i neder
landsk malerkunst i det 15. årh. (2) - 3. Gennemgang af opgaver med magisterkonferens
studerende.

Mag. art. Knud Voss, universitetsadjunkt:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger og øvelser over jysk købstadsarkitektur (2). 

I forbindelse med disse ekskursion til landsarkivet i Viborg.
Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over kunstkritikkens historie i Danmark i det 

19. årh. (1) - 2. Efter aftale med de studerende gennemgang af opgaver om jysk køb
stadsarkitektur 1750-1850 (1) - 3. Ekskursion til Berlin og Dresden i maj måned med 
henblik på museumsbesøg og arkitekturstudier og i fortsættelse heraf ophold i København 
med museumsbesøg og arkitekturstudier.

Stud. mag. Jan Garff, aman.vikar:
Efterårssemestret 1963: Øvelser over dansk grafik og i tilslutning hertil øvelser på Aar

hus Kunstmuseum (2) samt vejledning for nyere studerende i benyttelse af bibliotek og 
studiesamling.

Forårssemstret 1964: Undervist i billedanalyse på Aarhus Kunstmuseum.

Musikvidenskab.
Dr. phil. Søren Sørensen, professor i musikvidenskab:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger over Kaspar Förster d. y. (1) - 2. Forelæsnin

ger og øvelser over musikkens historie, tiden efter 1750 (2) - 3. Eksaminatorier og 
skriveøvelser for eksamenskandidater - 4. Kontrapunkt (4 forprøvehold) sammen med ama
nuensis Finn Mathiasen - 5. Talelære og oplæsning, se under fonetik.

Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over generalbassens udvikling (1) - 2. Fore
læsninger og øvelser over musikkens historie, romantik og nyere tid (2) - 3. Eksaminato
rier og skriveøvelser for eksamenskandidater - 4. Kontrapunkt (4 forprøvehold) sammen 
med amanuensis Finn Mathiasen - 5. Talelære og oplæsning, se under fonetik.

Mag. art. Bent Stellfeld, lektor:
Efterårssemestret 1963: 1. Gennemgang af musikkens historie for yngre studerende 

(2) - 2. Gennemgang af almindelig musiklære for yngre studerende (2) - 3. Harmoni
lære for russer sammen med mag. art. Jens Peter Jakobsen - 4. Harmonilære og generalbas 
for forprøvehold sammen med mag. art. Jens Peter Jakobsen (8) - 5. Kontrapunkt og
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kirketonal harmonisering for viderekomne sammen med mag. art. Jens Peter Jakobsen
(3) - 6. Videregående harmonisering sammen med amanuensis Finn Mathiasen (3).

Forårssemestret 1964: 1. Gennemgang af musikkens historie for yngre studerende (2) -
2. Gennemgang af almindelig musiklære for yngre studerende (2) - 3. Harmonilære for 
russer sammen med mag. art. Jens Peter Jakobsen (5) - 4. Harmonilære og generalbas 
for forprøvehold sammen med mag. art. Jens Peter Jakobsen (8) - 5. Kontrapunkt og 
kirketonal harmonisering for viderekomne sammen med mag. art. Jens Peter Jakobsen (3) 
- 6. Videregående harmonisering sammen med afdelingsleder Karl Clausen (3).

Cand. mag. Karl Clausen, afdelingsleder:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger og øvelser over dansk sanghistorie (2) - 2. 

Øvelser i prima vista-fagene (2).
Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger og øvelser over dansk sanghistorie (2) - 2. 

Øvelser i prima vista-fagene (2) - 3. Videregående harmonisering sammen med lektor 
Bent Stellfeld (3).

Mag. art. Finn Mathiasen, amanuensis:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger over stiltræk i den flerstemmige musik i Vest

europa indtil ca. 1320 (1) - 2. Øvelser i formlære og harmonisk analyse (2) - 3. Kontra
punkt for forprøvehold sammen med professor Søren Sørensen (4) - 4. Videregående har
monisering sammen med lektor Bent Stellfeld (3).

Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over stiltræk i den flerstemmige musik i Vest
europa indtil ca. 1320 (1) - 2. Øvelser i formlære og harmonisk analyse (2) - 3. Kontra
punkt for forprøvehold sammen med professor Søren Sørensen (4).

Peer Birch, fru Else Gottlieb og fru Bodil Gümoes, sanglærere:
Efterårssemestret 1963: Undervisning i sang (sangteknik og indstudering af skolesangs

repertoire, solosange og arier) V2 times ugentlig individuel undervisning.
Peer Birch, fru Else Gottlieb, fru Bodil Gümoes og fru Astrid Keld Hansen, sanglærere:
Forårssemestret 1964: Undervisning i sang (sangteknik og indstudering af skolesangs

repertoire, solosange og arier) V2 times ugentlig individuel undervisning.

Musikpædagog, fru Kirsten Ottosen:
Efterårssemestret 1963: Musikdiktat og hørelære (rushold og forprøvehold à 2 timer 

ugentlig).
Forårssemestret 1964: Musikdiktat og hørelære (5 rushold og 3 forprøvehold à 2 timer 

ugentlig).

Walther Børner, organist:
Efterårssemestret 1963: 1. Øvelser i korsang og kordirektion (3V2) - 2. Gennemgang af 

den klassiske orgelmusik (IV2).
Forårssemestret 1964: 1. Øvelser i korsang og kordirektion (3V2) - 2. Gennemgang af 

den klassiske orgelmusik (IV2).

Lavard Friisholm, kapelmester i samarbejde med lektor Bent Stellfeld:
Efterårssemestret 1963 og forårssemestret 1964: Øvelser i instrumentation og orkester

direktion.

Nordisk litteratur.
Dr. phil. Sven Møller Kristensen, professor i nordisk litteratur:
Efterårssemestret 1963: 1. Øvelser over tekstfortolkning for 2. års studerende (2) - 2. 

Forelæsninger over dansk romantisk litteratur (2) - 3. Skriveøvelser for hovedfags- og bi
fagskandidater.

Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over dansk litteratur efter 1825 (2) - 2. Øvel
ser over tekstfortolkning for 2. års studerende (2) - 3. Skriveøvelser for studerende, der 
vil indstille sig til forprøven sommeren 1964.
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Dr. phil. Gustav Albeck, professor i nordisk litteratur:
Efterårssemestret 1963: 1. Øvelser over tekstfortolkning for 1. års studerende (2) -

2. Forelæsninger og øvelser over 1880ernes danske litteratur (Pontoppidan, Bang m. fl.) (2).
Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger og øvelser over dansk og anden nordisk litte

ratur i middelalderen (2) - 2. Fortsættelse af øvelser i tekstlæsning for 1. års studerende 
(2) - 3. Skriveøvelser for studerende, der agter at indstille sig til eksamen (hoved- og 
bifag) sommeren 1964.

Mag. art. Johan Fjord Jensen, amanuensis:
Efterårssemestret 1963: 1. Øvelser i tekstanalyse for andet års studerende - 2. Øvelser 

i litteraturhistorie for første års studerende.
Forårssemestret 1964: Tekstanalyser for 2. års studerende (4).

Mag. art. Erik M. Christensen, universitetsadjunkt:
Efterårssemestret 1963: Kursus i dansk litteraturhistorie for 2. års studerende (4).
Forårssemestret 1964: Kollokvier over verifikationsproblemet (2).

Cand. mag. Jørgen Elbek, lektor i nordisk litteratur:
Efterårssemestret 1963: 1. Øvelser i tekstlæsning for 1. års studerende (4) - 2. Tolkning 

af Johannes V. Jensen: Digte 1906 og Sophus Claussen: Djævlerier 1904 for specielt 
interesserede (2).

Forårssemestret 1964: 1. Tekstlæsning for 1. års studerende (4) - 2. Tolkning af 
Sophus Claussen: Djævlerier m. m. (2).

Cand. mag. Georg Sandemann Rasmussen, lektor:
Efterårssemestret 1963: Kursus i dansk litteraturhistorie for 2. års studerende (4).
Forårssemestret 1964: Fortsat gennemgang af hovedværker og elementær litteraturhi

storie for 2. års studerende (4).

Cand. mag. Tage Hind, lektor i dramaturgi:
Efterårssemestret 1963: 1. Øvelser over den dramatiske teoris historie på grundlag af 

teksterne i Barrett H. Clark: European Theories of the Drama (3. semester) (1) - 2. Fore
læsninger over dramaets historie på grundlag af udvalgte hovedværker (3. semester) (1) -
3. Øvelser over dramaets teori og praksis (tekstanalyse og sceneinstruktion) (2).

Forårssemestret 1964: 1. Øvelser over dramaets teori på grundlag af Barrett H. Clark: 
European Theories of the Drama (1) - 2. Forelæsninger over dramaets historie på grundlag 
af udvalgte hovedværker (1) - 3. Øvelser i dramaets praksis (sceneinstruktion) (2).

Mag. art. Henrik Nyrop-Christensen, undervisningsassistent:
Efterårssemestret 1963: Dansk teaters historie i middelalder og renaissance (2).
Forårssemestret 1964: Forelæsninger og øvelser over dansk teater i det 17. århundrede 

i europæisk belysning (2).

Cand. mag. Jørn Vosmar, universitetsadjunkt:
Efterårssemestret 1963: Kursus i dansk litteraturhistorie for andetårsstuderende (2).
Forårssemestret 1964: Kursus i dansk litteraturhistorie for andetårsstuderende (2).

Cand. mag. Jens Aage Doctor, amanuensisvikar:
Forårssemestret 1964: Kursus i dansk litteraturhistorie for 1. års studerende (herunder 

gennemgang af hovedværker) (6).

Nordiske sprog.
Dr. phil. Peter Skautrup, professor i nordiske sprog:
Efterårssemestret 1963: 1. Fortsat kursus for bifagsstuderende: Oversigt over sproghi

storien i forbindelse med gennemgang af udvalgte tekster (2) - 2. Forelæsninger og øvelser 
over stednavne og i forbindelse hermed vejledning i særligt studerede områder (2).

Forårssemestret 1964: Fritaget for undervisningspligt.
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Dr. phil. Chr. Westergård-Nielsen, professor i vestnordisk:
Efterårssemestret 1963: 1. Oldislandsk grammatik på sproghistorisk grundlag (1) - 2. 

Øvelser over en oldislandsk sagatekst (1) - 3. Gennemgang af Edda- og/eller skjaldedigte (2)
- 4. Øvelser i nyislandsk - 5. Skriveøvelser for forprøvestuderende.

Forårssemestret 1964: 1. Øvelser over oldislandsk tekst (1) - 2. Eksaminatorisk gennem
gang af Edda- og skjaldedigte (2) - 3. Øvelser og kollokvier over nærmere aftalt emne (1)
- 4. Skriveøvelser for forprøvestuderende.

Dr. phil. K. Ringgaard, docent:
Efterårssemestret 1963: 1. Gennemgang af danske dialekttekster (2) - 2. Kursus i almen 

fonetik for danskstuderende (2) - 3. Kursus i dansk fonetik, repetitionskursus for andet- 
årsstuderende (2).

Forårssemestret 1964: 1. Fortsat gennemgang af danske dialekttekster (4) - 2. Dansk 
fonetik og fonetisk transskription for førsteårsstuderende (6) - 3. Repetitionskursus i dansk 
fonetik og fonetisk transskription for forprøvekandidater (2).

Mag. art. Hans Veirup, amanuensis:
Efterårssemestret 1963: 1. Kursus i nydansk grammatik (6) - 2. Begynderkursus i old

islandsk (3) - 3. Fortsættelseskursus i oldislandsk (1) - 4. Øvelser i tekstbestemmelser for 
ældre studerende.

Forårssemestret 1964: 1. Fortsat kursus i nydansk grammatik (6) - 2. Fortsat kursus 
i oldislandsk (2) - 3. Fortsat kursus i oldislandsk (1) - 4. Øvelser i tekstbeskrivelsens 
metodik (2).

Cand. mag. Allan Karker, amanuensis:
Efterårssemestret 1963: 1. Begynderkursus i oldislandsk (6) - 2. Oldislandsk grammatik 

og tekstlæsning (2) - 3. Gennemgang af håndbøger til sprogstudiet før forprøven og af 
Nordisk Instituts håndbibliotek (1) - 4. Øvelser over ældre nydanske tekster (IV2).

Forårssemestret 1964: 1. Oldislandsk for 1. års studerende (6) - 2. Oldislandsk for 2. 
års studerende (2) - 3. Øvelser over runeindskrifter (tilrettelagt med henblik på afløsning 
af det aim. pensum, evt. tillige af særlig studeret område) (IV2).

Cand. mag. Niels Åge Nielsen, lektor:
Efterårssemestret 1963: 1. Gennemgang af Peter Skautrup: Det danske sprogs hi

storie 1 og Skånske lov B 74 (Danske Sprogtekster til Universitetsbrug II). (For studenter 
med forprøve) (2) - 2. Gennemgang af Peter Skautrup: Det danske sprogs historie II og 
yngre middeldanske tekster (1) - 3. Gennemgang af Peter Skautrup: Det danske sprogs 
historie II og reformationstidstekster (1).

Forårssemestret 1964: 1. Gennemgang af Peter Skautrup: Det danske sprogs historie I 
og ældre middeldanske lovtekster. (Efter Johs. Brøndum-Nielsen: Danske Sprogtekster til 
Universitetsbrug. II m. m.). (For studenter med forprøve). (2) - 2. Gennemgang af Harpe- 
strengtekster. (Efter Johs. Brøndum-Nielsen: Danske Sprogtekster til Universitetsbrug. 
Ill) (1) - 3. Gennemgang af yngre middeldanske tekster. (Efter Johs. Brøndum-Nielsen: 
Danske Sprogtekster til Universitetsbrug IV og VI) (1).

Fil. lie. Arne Ström, svensk lektor:
Efterårssemestret 1963: 1. Ny bör jakurs i svenska (2) - 2. Fortsättningskurs (1) - 3. 

Översikt över nyare svensk prosa och lyrik (1).
Forårssemestret 1964: 1. Nybörjakurs i svenska (2) - 2. Fortsättningskurs (1) - 3. Nyare 

svensk skönlitteratur. En översikt (1).

Cand. mag. Vagn Steen, universitetsadjunkt:
Efterårssemestret 1963: Forelæsninger over moderne orddannelse og situationel con

text (1).
Forårssemestret 1964: Forelæsninger over moderne orddannelse og situationel con

text (1).
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Religionshistorie.
Halfdan Siiger, professor i religionshistorie:
Efterårssemestret 1963: Fritaget for undervisning.
Forårssemestret 1964: 1. Gennemgang af religionshistoriens og religionsfænomenolo

giens hovedpunkter (1) - 2. Øvelser over udvalgte religionshistoriske tekster (1) - 3. Skrift
lige øvelser for eksamenskandidater i tilslutning til 1. og 2. (1) - 4. Kollokvier og øvel
ser over naturfolkenes religion med særligt henblik på Indien og Centralasien (1).

Mag. art. Jep Scavenius, undervisningsassistent:
Efterårssemestret 1963: Gennemgang af udvalgte græske religionshistoriske tekster efter 

Svend Aage Pallis: Greek Religious Texts, Copenhagen 1948. (Lagt til rette for studerende 
med kristendomskundskab som hovedfag og for studerende med religionshistorie som til
lægsfag). (2).

Forårssemestret 1964: Afslutning af gennemgangen af udvalgte græske religionshisto
riske tekster efter Svend Aage Pallis: Greek Religious Texts, Copenhagen 1948. (Lagt til 
rette for studerende med kristendomskundskab som hovedfag og for studerende med reli
gionshistorie som tillægsfag). (2).

Romansk filologi.
Dr. phil. Per Nykrog, professor:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger og øvelser over Rabelais: Gargantua (2) - 2. 

Oversigtsgennemgang af fransk litteraturhistorie, 19. århundrede (2) - 3. Forelæsninger og 
øvelser til indførelse i studiet (1) - 4. Skriveøvelser for kandidater til afsluttende eksamen.

Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger og øvelser over Corneille (2) - 2. Oversigts
gennemgang af fransk litteraturhistorie, 20. århundrede (2) - 3. Skriveøvelser for kandidater 
til afsluttende eksamen.

Cand. mag. Magnus Berg, afdelingsleder:
Efterårssemestret 1963: 1. Gennemgang af fransk syntaks for 1 .-årsstuderende (3 hold, 

hvoraf et ved kandidatstipendiat cand. mag. Søren Kolstrup) - 2. Øvelser over fransk 
syntaks for 2.-årsstuderende (2 hold) - 3. Begynderkursus i oldfransk (2) - 4. Kursus 
i elementært katalansk (2) - 5. Skriveøvelser for forprøvekandidater.

Forårssemestret 1964: 1. Gennemgang af fransk syntaks for begyndere (3 hold, hvoraf 
et ved kandidatstipendiat cand. mag. Søren Kolstrup) - 2. Øvelser over fransk syntaks for 
2.-årsstuderende (2 hold) - 3. Kursus i fransk fonetik (2) - 4. Kursus i katalansk (2) 
- 5. Skriveøvelser for forprøvekandidater.

Madame Marcelle Jousserand, undervisningsassistent:
Efterårssemestret 1963 og forårssemestret 1964: Øvelser i mundtlig og skriftlig ud

tryksfærdighed og oversættelse for 1. og 2. års studerende (2) og 2. og 3. års studerende (2).

Stud. mag. Suzanne Hanon, undervisningsassistent:
Forårssemestret 1964: Øvelser i mundtlig udtryksfærdighed for bifagsstuderende og stu

derende før forprøven (3).

Mag. art. Sven Skydsgaard, afdelingsleder:
Efterårssemestret 1963: 1. Øvelser over Michel Buor: La Modification (2) - 2. Øvelser 

i oldspansk på grundlag af Poema de Mio Cid (2) - 3. Spansk stiløvelse og gennemgang 
af Amado Alonso og Henriquez Urena: Grammatica espanola (2) - 4. Skriveøvelser for 
eksamenskandidater i spansk.

Forårssemestret 1964: 1. Øvelser over Stendhal: Le Rouge et le Noir (2) - 2. Øvelser 
over Lope de Vega: Fuenteovejuna (2) - 3. Spansk stiløvelse og gennemgang af Amado 
Alonso og Henriquez Urena: Grammatica espanola (2).
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Cand. mag. Jørgen Schmitt Jensen, amanuensis:
Efterårssemestret 1963: 1. Gennemgang af Molière: Les Femmes savantes (2) - 2. Øvel

ser over nyere italienske noveller (1) - 3. Italiensk stiløvelse (1) - 4. Skriveøvelser for 
eksamenskandidater i italiensk.

Forårssemestret 1964: 1. Gennemgang af Pirandello: Sei personaggi in cerca d’autore
(1) - 2. Italiensk stiløvelse (1) - 3. Skriveøvelser for eksamenskandidater i italiensk.

Cand. mag. Knud Larsen, universitetsadjunkt:
Efterårssemestret 1963: 1. Gennemgang af fransk sproghistorie (2) - 2. Øvelser over 

syntaktiske problemer på grundlag af udvalgte afhandlinger (2).
Forårssemestret 1964: 1. Gennemgang af fransk sproghistorie (2) - 2. sammen med 

lektor Jacques Douchin: dansk-franske oversættelsesøvelser for ældre studerende (1).

Jacques Douchin, fransk lektor:
Efterårssemestret 1963: 1. André Malraux romancier (2) - 2. Le théâtre d’Alfred de 

Musset (2).
Forårssemestret 1964: 1. J. J. Rousseau: Les Confessions (2) - 2. André Gide romancier

(2) - 3. sammen med universitetsadjunkt Knud Larsen: dansk-franske oversættelsesøvelser 
for ældre studerende (1).

Carlos Talamås Lope, spansk lektor:
Efterårssemestret 1963: 1. Kursus i elementært spansk (2) - 2. Quevedo y su tiempo 

(2) - 2. La lingua y la literatura espanola en la totalidad del mundo romånico (2).
Forårssemestret 1964: 1. Begynderkursus på grundlag af Pio Baroja: Golf os y pi

caros madrilenos (2) - 2. El pensamiento espanol contemporaneo con especial atenciön 
a las figuras de Unanumo y Ortega (2) - 2. Curso general de literatura: La poesia 
espanola y nociones elementales de métrica (2).

Giuseppe Torresin, italiensk lektor:
Efterårssemestret 1963: 1. Corso di letteratura italiana: 1200-1400 (2) - 2. Machia

velli (1) - 3. G. Verga (lettura dei »Malavoglia«) (1).
Forårssemestret 1964: 1. Corso di letteratura italiana: 1400-1550 (2) - 2. Giovanni 

Boccaccio (letture dal Decamerone) (1) - 3. L’estetica di Benedetto Croce e le correnti 
critiche contemporanee (con lettura del »Breviario di Estetica) (1).

Sammenlignende sprogvidenskab.
Dr. phil. Jens Holt, professor i sammenlignende sprogvidenskab:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger og øvelser over latinsk sproghistorie (2) - 

2. Gennemgang af en hittitisk tekst (2) - 3. Kursus i sanskrit for viderekomne ved 
undervisningsassistent, mag. art. Knud Jordal (2).

Forårssemestret 1964: 1. Øvelser over græsk sproghistorie med gennemgang af dialekt
tekster (2) - 2. Gennemgang af en hittitisk tekst - 3. Begynderkursus i sanskrit ved under
visningsassistent, mag. art. Knud Jordal (2) - 4. Kursus i sanskrit for viderekomne ved 
undervisningsassistent, mag. art. Knud Jordal (2).

Semitisk filologi.
Dr. phil. E. Hammershaimb, professor i semitisk filologi:
Efterårssemestret 1963: 1. Afslutning af gennemgang af Genesis (2) - 2. Fortsættelse 

af kursus i syrisk for begyndere (1).
Forårssemestret 1964: Fortsættelse af kursus i arabisk for viderekomne (1).

Slaviske sprog og litteraturer.
Dr. phil. Knud Rahbek Schmidt, amanuensis, vikar i professorat:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger over det russiske folks kulturhistorie (1) -
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2. Gennemgang af Cexov: D’ad’a Van’a (1) - 3. Gennemgang af lettere russisk litterær 
tekst for mellemtrinet (2) - 4. Russiske stiløvelser for mellemtrinet (sammen med lektor 
Novakovic) (1) - 5. Russiske stiløvelser for viderekomne (sammen med lektor Novako vie)
(1) - 6. Eksamensskriveøvelser. - 7. Læse- og samtaleøvelser for 2. års studerende ved 
undervisningsassistent fru Nina Novakovic (2) - 8. Læse- og samtaleøvelser for mellem
trinet ved undervisningsassistent fru Nina Novakovic (2) - 9. Læse- og samtaleøvelser for 
viderekomne ved undervisningsassistent fru Nina Novakovic (1) - 10. Samtaleøvelser for 
mellemtrinet ved undervisningsassistent Vladimir Karpov (2) - 11. Samtaleøvelser for 
viderekomne ved undervisningsassistent Vladimir Karpov (2).

Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over det russiske folks kulturhistorie (1) - 2. 
Øvelser over Gogol’s forfatterskab (1) - 3. Fortsat gennemgang af Puskin: Kapitanskaja do
cka (2) - 4. Russiske stiløvelser for mellemtrinet (sammen med lektor Novakovic) (1) - 
5. Eksamensskriveøvelser - 6. Samtaleøvelser for viderekomne ved undervisningsassistent 
Vladimir Karpov (2) - 7. Begynderkursus i serbokroatisk ved undervisningsassistent, fil. 
mag. Annie Christensen (2) - 8. Begynderkursus i russisk for statskundskabsstuderende 
ved undervisningsassistent, fil. mag. Annie Christensen (3).

Mag. art. Knud Jordal, amanuensis:
Efterårssemestret 1963: 1. Russisk for begyndere (3) - 2. Russisk for 2. års studerende 

(3) - 3. Elementære russiske stiløvelser (1) - 4. Gennemgang af oldkirkeslaviske tekster
(2) .

Forårssemestret 1964: 1. Russisk for begyndere (3) - 2. Læse- og samtaleøvelser for 
begyndere ved undervisningsassistent fru Nina Novakovic (6) - 3. Russisk for 2. års stu
derende (3) - 4. Elementære russiske stiløvelser (1).

Aleksandr Novakovic, russisk lektor:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger over russisk fonetik (1) - 2. Praktisk fonetik 

for begyndere (1) - 3. Samtaleøvelser for viderekomne (1) - 4. Russiske stiløvelser for 
mellemtrinet (1) - 5. Russiske stiløvelser for viderekomne (1).

Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over russisk fonetik (1) - 2. Samtaleøvelser 
for viderekomne (1) - 3. Samtaleøvelser for 2. års studerende (1) - 4. Russiske stiløvelser 
for mellemtrinet (1) - 5. Russiske stiløvelser for viderekomne (1).

INSTITUTTERNE

Institut for engelsk filologi.
Professor Torsten Dahl (bestyrer).

Amanuenser: Donald W. Hannah, M. A., og cand. mag. Torben Kisbye. 
Boggaver er modtaget fra Statsbiblioteket i Århus og enkelte privatpersoner.

Publikationer og foredrag:
Torsten Dahl: Foredrag i Det lærde Selskab, Århus, d. 9. april 1964: Jonathan Swift og 

Gulliver’s Travels.
Professor, dr. G. Hjort har i ugen november 25.-december 2. 1963 holdt gæsteforelæsning 

over Fourteenth Century English Mystics og seminar over One Aspect of Australian 
Literature ved universitetet i Heidelberg og forelæsning over Australian Literature ved 
universiteterne i Mainz og Frankfurt a/M.

Donald W. Hannah: »The Limitations of Liberalism in E. M. Forster’s Work« i English 
Miscellany, vol 13 (Rome, 1962), pp. 165-178. »In Memoriam Karen Blixen: Some 
Aspect of her Attitude to Life« i The Sewanee Review, vol. LXXI, no. 4, Autumn, 
1963 (Tennessee, USA).

Forhenv. lektor, professor, dr. Johanne M. Stochholm har d. 23. april 1964 (400 årsdagen 
for William Shakespeares fødsel) hos forlaget Methuen & Co. i London offentliggjort: 
Garrick's Folly The Shakespeare Jubilee of 1769 at Stratford and Drury Lane.
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Torben Kisbye: 1) An Historical Survey of English Syntax. Part I (the non-finite forms 
of the verb) 1963. 2) An Historical Survey of English Syntax. Part II (pronouns, 
adjectives, adverbs, numerals) 1964. 3) »Zur Pronominalen Anrede bei Ælfric« i »Ar
chiv für das Studium der Neueren Sprachen und Literaturen« (sommeren 1964).

Institut for Filosofi.
Professor, dr. phil. Justus Hartnack (bestyrer).

Instituttets tidsskriftsamling og bogbestand er i det forløbne år blevet en del forøget.
Mr. P. F. Strawson (Fellow of University College, Oxford) holdt den 14. april en fore

læsning om »Kants Kritik der reinen Vernunft«; desuden afholdt Mr. Strawson to semi
narer, om »Intention and Convention in Speech-Acts « og om »Truth«. Professor, fil. dr. 
Ingemar Hedenius, Uppsala, forelæste den 28. april om »Nogle af utilititarismens proble
mer«.

Professor, dr. phil. Justus Hartnack har været medlem af bedømmelseskomiteen til be
sættelse af et docentur ved Oslo Universitet.

Publikationer og forelæsninger uden for universitetet:
Justus Hartnack: 1. »Moral Rules and Tautologies«, i Festskrift til professor Aspelin, 

(Lund, 1963); 2. »On Seeing«, i Danish Yearbook of Philosophy, vol. I, 1964. 3. 
Forelæsninger ved Edinburgh University og Aberdeen University i januar 1964 (North
ern Scholar Commitee).

Niels Egmont Christensen: 1. Sjæl og legeme, Søndagsuniversitetet bd. 46, (København, 
1963); 2. »Two Theories of Mind« i Danish Yearbook of Philosophy, vol. I, 1964.

Fonetisk Institut.
Professorerne, dr. phil. Jens Holt og dr. phil. Peter Skautrup (bestyrere). Leder: lektor 
i fonetik, dr. phil. Henrik Abrahams. Instituttet har bistået ved det humanistiske fakultets 
undervisning i sprog ved optagelse og afspilning af grammofonplader.

Institut for Forhistorisk Arkæologi og Etnografi.
Professor, dr. phil. Ole Klindt-Jensen (bestyrer). Afdelingsleder i etnografi: mag. scient. 
Klaus Ferdinand. Central kartoteket: lektor, amanuensis, mag. art. Olfert Voss.

Udgravninger. Ole Klindt-Jensen og Egon Hansen: Jernaldergravpladsen ved Slusegård 
med flere bådgrave, hvoraf en har ladet sig rekonstruere (fartøjet har haft bred underdel 
og to påsyede bord). Tre interessante grave er taget op som præparater. Olfert Voss med 
studerende: Bopladser og jernudvindingsplads i Drengsted og Vemb. Langdysser ved 
Steneng. Poul Kjærum: Jordhøj jættestuen ved Mariager med udsmidslag fra kammeret og 
rester af offerkar ud for indgangen.

Eksperimenter med jernfremstilling af myremalm, bistået af Varde Staalværk (Olfert 
Voss).

Centralkartoteket over danske oldsager og anlæg. Der er udarbejdet en saglig registrant 
over oldsagstyper, trykt 2000 kartotekskort, som er ved at blive udfyldt, idet der til hjælp 
er ved at blive udarbejdet terminologiblade.

Etnografisk samling har indkøbt repræsentative redskabsformer m. v. fra Rungus Dusun 
folkene i Nord Borneo ved bevilling fra universitetets jubilæumsfond.

Publikationer:
Olfert Voss: Jernudvinding i Danmark i forhistorisk tid, Kumi 1962, p. 7-32.
Klaus Ferdinand: Ethnographical Notes on Chahâr Aimâq, Hazâra and Moghol, Acta 

Orientalia XXVIII, 1-2, 1964, p. 175-203 m. 6 pl.
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Gæsteforelæsninger:
Ole Klindt-Jensen har i VIII. internationale kongres for klassisk arkæologi, Paris, den 

5/9 1963 indledt diskussion om »Influences italiennes et celtiques sur l’art de la Scan
dinavie« og forelæst i Nordisk arkæologmøde, Stockholm den 19/8 1963: »Dansk arkæo
logisk forskning 1963. Midler og mål«. Begge forelæsninger trykkes.

Olfert Voss: »Arkæologisk gravningsmetodik«, Uppsala 1963. »Who were the Jutes?«, 
Oxford 1964. »Jernudvindingsforsøg«, Stockholm 1964.

Klaus Ferdinand: »Nomadismen i den tørre zone«, Oslo Universitet 1964. »Nomadismen 
i Afghanistan«, Etnografisk museum, Oslo 1964. Gæsteforelæsninger i universiteterne 
i Bern, Neuchâtel og Société Suisse d’études asiatiques i Genève om kafirernes kultur 
og afghansk nomadisme.

Poul Kjærum om danske megalitproblemer, Groningen 1964.

Fremmede gæsteforelæsere:
Dr. H. M. Taylor, vice chancellor, University of Keele, 1963: »Viking Influences in Anglo- 

Saxon Art and Architecture«.
Dr. Glyn Daniel, St. John’s College, Cambridge, 1964: »Archaeological forgeries«.

Institut for Germansk Filologi.
Professorerne, dr. phil. H. Bach (bestyrer) og dr. phil. E. Lunding, afdelingslederne, cand. 
mag. Ernst Dittmer og cand. mag. Sven-Olaf Poulsen samt amanuenserne, dr. phil. Bengt 
Algot Sørensen og cand. mag. L. L. Albertsen. Accession 1. juni 1963 til 31. maj 1964: 
236 bind. Instituttet har modtaget bøger og tidsskrifter fra det nederlandske undervisnings
ministerium, det belgiske undervisningsministerium, den tyske ambassade, det østrigske 
gesandtskab og den schweiziske stiftelse Pro Helvetia.

Professor, dr. Benno von Wiese, Bonn, holdt den 19. september 1963 en gæstefore
læsning over emnet: »Franz Kafka. Die selbstdeutung einer modernen literarischen Exi
stenz«, og professor, dr. Leo Weisgerber, Bonn, den 24. september 1963 en forelæsning 
over emnet: »Vom Inhaltlichen Aufbau der Deutschen Sprache«.

Institut for nyere Historie.
Instituttet har været ledet af den historiske faggruppe med professor, dr. phil. C. O. Bøg- 
gild-Andersen som bestyrer. Amanuenser: cand. mag. fru Birgit Busch og cand. mag. Helge 
Paludan. Instituttet er fra dec. 1963 udvidet med 1 fag og omfatter nu også middelalder
historie. Instituttets bogbestand er derudover i årets løb forøget med 124 bind. Bog- og 
tidsskriftgaver er modtaget fra følgende institutioner og personer: Historisk Institut ved 
Københavns universitet, Statsbiblioteket, Rigsarkivet, lektor H. P. Clausen, redaktør Chri
stian Reventlow (30 bd.) og Nordisk Råd.

Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning.
Professor, dr. phil. h. c. Peter Skautrup (bestyrer). Det daglige arbejde forestås af docent, 
dr. phil. K. Ringgaard. - Ved bevilling fra Statens almindelige Videnskabsfond og fra 
Aarhus Universitets Forskningsfond arbejder instituttet hovedsagelig på udarbejdelse af en 
ordbog over de jyske dialekter. Redaktører er, foruden ovennævnte, førstebibliotekar, cand. 
mag. Niels Åge Nielsen, amanuensis, mag. art. Hans Veirup og cand. mag. Ove Rasmus
sen. På instituttet medvirker endvidere cand. mag. Mette Kunøe og seks stud, mag.’er.

I det forløbne år er redaktionen af ordbogen blevet tilrettelagt ved talrige redaktions
møder, og en prøveredaktion er vidt fremskreden. Samtidig fortsætter forøgelsen af seddel
materialet ved ekscerpering og ved affotografering af arkivmateriale fra København. Der 
er blevet udsendt tre spørgelister til ca. 600 meddelere, foruden en mindre spørgeliste 
for en svensk forsker. På grundlag af de indkomne svar er der blevet tegnet et stort 
antal lyd- og ordgeografiske kort. Under ledelse af K. Ringgaard blev der i efteråret
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foretaget en studenterekskursion til Himmerland, hvor grænsen mellem brugen af w og v 
i forlyd foran fortungevokaler blev kortlagt. Et bånd er blevet optaget i Skødstrup, 
og fra Åbenrå byhistoriske forening har instituttet modtaget to bånd med åbenråmål. 
Askov Højskole har overladt instituttet, hvad man der lå inde med af trykmanuskript- 
sedler til H. F. Feilbergs jyske ordbog. Endelig har instituttet udsendt publikationen Sprog 
og Kultur bind XXIII, hæfte 3-4.

Institut for Klassisk Arkæologi (Klassisk-arkæologisk Studiesamling).
Professor, dr. phil. Kristian Jeppesen (bestyrer). Videnskabelig medarbejder: Kandidatsti
pendiat, mag. art. Ingrid Strøm.

Publikationer:
Kristian Jeppesen: En gammelkretisk gaade, Kumi 1962 (1964) 157-189.

A nskaffeiser:
Fra Ny Carlsbergfondet blev ydet en bevilling til køb af et antal gipsafstøbninger af 
antike skulpturer til undervisningsbrug fra Horsens Museum.

Institut for Kunsthistorie.
Professor Else Kai Sass (bestyrer). Mag. art. Knud Voss blev fra 1. juni 1963 ansat 
for en 3-årig periode som universitetsadjunkt. Stud. mag. Jan Garff, der var ansat som 
amanuensisvikar, fratrådte sin stilling 1. marts 1964. Den 1. maj 1964 overtog stud. mag. 
Kirsten Olesen stillingen som amanuensisvikar, men blev efter at have bestået sin magister
konferens fra 1. juni ansat som overenskomstlønnet amanuensis.

Institut for Kunsthistorie har i det forløbne år forøget sin beholdning af bøger, lys
billeder og fotografier ved gaver og køb. Store boggaver er skænket af Ny Carlsberg
fondet, Ny Carlsberg Glyptothek, Kunstakademiets Bibliotek, Statsbiblioteket, Den konge
lige Kobberstiksamling, Statens Museum, Thorvaldsens Museum; museums- og udstillings
kataloger er skænket af Malmø Museum og Aarhus Kunstmuseum. Enkelte bøger og sær
tryk er skænket af museumsdirektør, mag. art. Minna Heimbürger, professor Emile Schaub- 
Koch, Genève, fru apoteker E. Kornerup, Hornslet, Harper & Brothers, New York, The 
American Library, København, The Print Council of America, New York, Fine Arts 
Committee, People-to-People-Program, Washington, Den Jugoslaviske Folkerepublik, Den 
Brasilianske Ambassade, Den Rumænske Ambassade, Den Japanske Ambassade, professor 
Eberhard Hempel, Dresden, universitetsadjunkt, mag. art. Knud Voss og Else Kai Sass.

Arbejdet med opklæbningen af billedsamlingen er blevet fortsat ved F. Kuntz; ordningen 
af denne samling og skrivning af kartotekskort er blevet fortsat af stud. mag. Hugo Jo
hansen, stud. mag. Anette Kai og stud. mag. Tove Lund Nielsen, ordningen af lysbilled- 
samlingen er blevet fortsat af stud. mag. Karen Løgstrup.

Videnskabelige arbejder:
Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, II, København 1963.
Else Kai Sass: Afsnittet om Guldalderens skulptur i Guldåldern i dansk konst, udgivet 

af Nationalmuseum, Stockholm, Stockholm 1963.
Professor Else Kai Sass holdt den 21. november 1963 et foredrag om Thorvaldsens 

Portrætbuster på Thorvaldsens Museum.
Professor Else Kai Sass har i 1964 holdt to gæsteforelæsninger i Sverige, den 2. april 

ved universitetet i Uppsala og den 3. april ved Stockholms Universitet, begge steder over 
emnet: Ingres’ portrættegning af Lucien Bonapartes familie, samt den 4. april et foredrag 
om Jørgen Sonne og frisen på Thorvaldsens Museum, på Nationalmuseum, Stockholm, i an
ledning af udstillingen Guldåldern i dansk konst.

Professor Else Kai Sass har været medlem af bedømmelseskomiteen ved besættelsen af 
professoratet i Kunsthistorie med Kunstteori ved Universitetet i Lund.
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Institut for Lingvistik.
(Edmund Kleinhans og Hortense Gstöttners håndbibliotek for sprogvidenskab). Efor: pro
fessor, dr. phil. Jens Holt.

Under Europarådets auspicier har professor, dr. phil. Jens Holt i dagene 21.-23. april 
holdt tre gæsteforelæsninger ved universitetet i Innsbruck over emnet: Der Beitrag der 
dänischen Sprachforschung zur modernen Lingvistik. 1. Ausdruck und Inhalt. 2. Flexions
elemente. 3. Inhaltselemente des Wortstammes.

Publikationer:
Jens Holt: Ad. Stender-Petersen in Memoriam, Classica et Mediaevalia Vol. XXIII, 

fase. 1-2, 312-316.

Institut for Litteraturvidenskab.
Professor, dr. phil. Paul Krüger (bestyrer).

Instituttet har i universitetsåret 1963-64 udvidet sin bogbestand med 130 bind; heraf 
var 4 bind gaver fra Statsbiblioteket.

Til instituttet har været knyttet som fast medarbejder Olaf Magnussen, som midler
tidig medhjælp fru Marga Ahlefeldt-Laurvig og som videnskabelig medarbejder bibliotekar, 
mag. art. Hanne Møller Nielsen, lønnet ved bevilling fra Statens aim. Videnskabsfond. 
Fra 1. juli 1964 er mag. art. Hanne Møller Nielsen amanuensis ved instituttet.

De bibliografiske arbejder og registrering af udenlandsk litteratur i Danmark er fortsat. 
Udarbejdelse af Correspondance de George Brandes III er afsluttet.

Institut for Musikvidenskab.
Professor, dr. phil. Søren Sørensen (bestyrer). Amanuensis Finn Mathiassen, afdelings
leder, lektor Karl Clausen (leder af Sanghistorisk Arkiv), amanuensis, lektor Bent Stellfeld, 
sangpædagog Peer Birch. Kandidatstipendiater: mag. art. Jens Peter Jacobsen og cand. mag. 
Bodil Ellerup Nielsen. Instituttets accession af bøger, tidsskrifter, noder, grammofonpla* 
der og bånd er fortsat på grundlag af annuum samt med støtte af tipsmidlerne og - for 
Sanghistorisk Arkivs vedkommende - af Videnskabsfonden. Arbejdet med partitursætning 
af dansk kammermusik fra det 19. århundrede er fortsat, ligesom instituttet nu råder over 
en fuldstændig partitursat samling af Kaspar Förster d.y.’s kantater. I Sanghistorisk Arkiv 
er registreringen af de indtil nu indsamlede 4000 numre, hovedsagelig folkelig sang fra 
Sønderjylland, ført à jour. Sanghistorisk Arkiv har af Carlsbergfondet fået bevilget en bånd
optager med henblik på optagelser af folkelig sang.

Publikationer:
Søren Sørensen: Monteverdi - Förster - Buxtehude. Entwurf zu einer entwicklungs

geschichtlichen Untersuchung, i Dansk Aarbog for Musikforskning 1963.
Samme: Renaissancebegrebet i musikhistorien, i Det lærde Selskabs Årbog V, 1964.
Samme: Allgemeines über den dänischen protestantischen Kirchengesang, i Bericht über 

die Kieler-Tagung über norddeutsche und skandinavische Musik, Kiel 1964.

G œsteforelœsn i nger:
Professor Ingmar Bengtsson, Uppsala Universitet, holdt den 24. oktober 1963 en dob- 
beltforelæsning over emnet: »Nya rön om rytm och rytmiskt musicerande«. Professor 
Søren Sørensen forelæste ved universitetet i Kiel den 21. oktober 1963 over emnet »Dide- 
rich Buxtehude« og i Dansk Selskab for Musikforskning i København den 13. marts 
1964 over emnet: »Nye Buxtehude-studier«. Professor Søren Sørensen har endvidere i april 
1964 været gæst ved Göteborgs Universitet og her afholdt tre dobbeltforelæsninger: to om 
Bachs Brandenburger-koncerter og en om Carl Nielsen.
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Institut for Nordisk Sprog og Litteratur.
Professor, dr. phil. h. c. Peter Skautrup (bestyrer og formand for faggruppen) i samarbejde 
med professorerne, dr. phil. Sven Møller Kristensen, dr. phil. Chr. Westergård-Nielsen og 
dr. phil. Gustav Albeck. Instituttet har suppleret bogbestanden i den udstrækning, annuum 
har muliggjort.

Publikationer:
Gustav Albeck: Amerika og Danmark. En oversigt i Lars Ahnebrinks Amerika og Norden, 

Uppsala 1964, side 29-53.

Institut for Oldtids- og Middelalderforskning.
Professorerne, dr. phil. et jur. Franz Blatt og dr. phil. Rudi Thomsen (bestyrere).

Indtil 1. oktober 1963 var Dr. Giuseppe Torresin tilknyttet instituttet som stipendiat 
for midler stillet til rådighed af Rask-Ørstedfondet. De af ham forfattede afhandlinger vil 
fremkomme i tidsskriftet Classica et Mediaevalia, årgang 24. Arbejdet på den nye inter
nationale ordbog over middelalderlatin for tiden 800-1200 har været fortsat. Amanu
ensis Bent Dalsgaard Larsen har været beskæftiget med nybearbejdelse af en Index over 
de i ordbogen citerede forfattere og med tilrettelæggelse af det i Paris udarbejdede manu
skript over slutningen af bogstav M.

Professor, dr. phil. et jur. Franz Blatt har holdt følgende gæsteforelæsninger: 20/4 
(Univertitå cattolica di Milano): Gli studi classici e medievali in Danimarca. 30/4 (Gents 
Universitet): La litterature latine du Danemark au Moyen-Age.

Fru Bente Friis Johansen har med benyttelse af instituttets hjælpemidler fortsat bearbej
delsen af den planlagte Ordbog over dansk Middelalderlatin.

Professor, dr. phil. H. Friis Johansen har i det internationale tidsskrift Lustrum kritisk 
behandlet litteraturen om Sophocles. 1939-1959 (202 pp.). Han har repræsenteret univer
sitetet ved den 4. internationale klassikerkongres i Philadelphia 24.-29. august.

Professor, dr. phil. Rudi Thomsen har i december 1963 udsendt bogen »Det augustæiske 
principat« i serien »Historiske kildehæfter for gymnasiet udgivet af Historielærerforenin
gen« og i juni 1964 værket »Eisphora A Study and Direct Taxation in Ancient Athens«, 
(bind III i serien »Humanitas«, der udsendes i tilslutning til Classica et Mediaevalia). 
Professor, dr. phil. Rudi Thomsen deltog efter indbydelse i The American Numismatic 
Society’s Summer Seminar i New York 23. juni-15. august 1964 og holdt herunder fore
draget »Problems of Early Roman Coinage«. Professor, dr. phil. Rudi Thomsen deltog 
efter indbydelse og med støtte fra Rask-Ørsted Fondet i den 4. internationale klassiker
kongres i Philadelphia 24.-29. august og holdt herunder foredraget »Coinage in the Roman 
Republic«.

Amanuensis Aksel Damsgaard Madsen har med støtte fra Dronning Ingrids Romerske 
Fond drevet studier over Domus Augustana ved det danske institut i Rom 15. april-15. 
juni 1964.

Institut for Religionshistorie.
Professor Halfdan Siiger (bestyrer). I løbet af efteråret blev instituttet istandsat, og nyt 
inventar blev anskaffet. Bogsamlingen er blevet forøget ved nyanskaffelser og ved gaver 
fra Statsbiblioteket og fra I. D. E. samt ved publikationer erhvervet ved midler, der af fru 
Joe Reventlow er stillet til disposition til supplering af Chr. Reventlows bogsamling, som fru 
Reventlow i 1957 skænkede til Aarhus Universitet. Desuden har fru Reventlow skænket 
instituttet tre bind religionshistorisk billedmateriale og en fornem japansk Buddha-figur 
af træ med forgyldning. Professor, dr. phil. Søren Sørensen og frue har skænket instituttet 
»Dictionaire Historique Des Cultes etc.« I—III. Par M. Delacroix. Paris 1777.

Som medlem af den nordiske kulturkommissions ekspertgruppe for afro-asiatiske studier 
har prof. Siiger deltaget i fællesnordiske møder d. 19. dec. i Stockholm og d. 27. april 
i København. Efter indbydelse fra Stockholms Universitet virkede prof. Siiger som officiel 
fakultetsopponent ved fil. lie. Göran Aijmers disputats d. 23. maj.
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Institut for Romansk Filologi.
Professor, dr. phil. Per Nykrog (bestyrer). Afdelingsleder, cand. mag. Magnus Berg (fransk), 
afdelingsleder, mag. art. Sven Skydsgaard (spansk); amanuensis, cand. mag. Jørgen Schmitt 
Jensen (fransk, italiensk). Endvidere har cand. mag. Knud Larsen været knyttet til insti
tuttet som universitetsadjunkt, og cand. mag. Søren Kolstrup som kandidatstipendiat.

Instituttet har gennem Institut Français i København som gave modtaget en række 
tidsskriftabonnementer. Fra det rumænske undervisningsministerium og fra det rumænske 
akademi har instituttet modtaget en række boggaver. En del af de rumænske bøger er 
overdraget Statsbiblioteket. Madame Y. Manceron, Paris, datter af den afdøde franske sprog
videnskabsmand Théodore Rosset, har skænket instituttet sin faders bibliotek; en del af 
dette er efter giverens ønske overdraget Filologisk Laboratorium ved Københavns universi
tet, en del er opstillet i instituttets bogsamling, forsynet med et specielt ex libris.

Instituttet fungerer som redaktionskontor for en større fransk-dansk ordbog (hoved
redaktør, professor, dr. phil. et litt. Andreas Blinkenberg), hvoraf der i det forløbne år 
er udkommet hæfte 7-8 (escompte - hystrix).

Som led i udvekslingen af gæsteforelæsere med Göteborg Universitet har professor, fil. 
dr. Hans Nilsson-Ehle i dagene 1.-15. november 1963 holdt seks forelæsninger over em
nerne: »G. G. Belli, en romersk dialektdigter«; »»Le complément antéposé« på klassisk 
fransk« og »Verbalperifraseme der udtrykker futur proche på moderne fransk«.

Som led i den belgiske kulturuge i dagene 5.-12. april 1964 holdt professor, dr. litt. 
Rita Lejeune-Dehousse (Liège) en forelæsning om »La légende rolandienne sur la chasse 
de Saint Charlemagne à Aix-la-Chapelle«, og rektor G. Colombin (det sprogpædagogiske 
center i Wavre) en forelæsning om »La méthode audio-visuelle dans l’enseignement des 
langues«.

Rektor, dr. litt. G. Antoine (Universitetet i Orléans) holdt den 13. april 1964 en fore
læsning om »Analyse structurelle et analyse thématique«.

Professor, dr. phil. Per Nykrog har deltaget i »Colloque international de Sociologie de 
la Littérature« på Institut Solvay i Bruxelles i dagene 20.-23. maj 1964 og holdt et fore
drag om »L’ambition de Balzac«.

Slavisk Institut.
Instituttet har i det forløbne år været ledet af amanuensis, dr. phil. Knud Rahbek Schmidt 
(vikar i professoratet i slaviske sprog og litteraturer). Amanuensis: mag. art. Knud Jor
dal. Instituttet har fortsat været sæde for tidsskriftet Scando-Slavicas redaktion. Det i 
1963 udkomne bind IX indeholdt de skandinaviske bidrag til V. internationale slavistkon
gres i Sofia. Institutbibliotekets bogbestand forøgedes ved køb, gaver og udveksling, lige
som dets samling af sproglige og litterære grammofonplader blev stærkt udvidet. I årets 
løb gæsteforelæs te professor, dr. phil. Hans Chr. Sørensen, København, over »Sprog og 
nationaliteter i Sovjetunionen«, og forfatteren Jevgenij Dolmatovskij, Moskva, over »Pro
blemer i Sovjetlitteraturen«. Amanuensis Knud Jordal deltog i august-september i et semi
nar for russisklærere på universitetet i Moskva.

Ved instituttet har docent Aleksandr Novakovic virket som russisk lektor. Som under
visningsassistenter har fungeret Vladimir Karpov, fru Nina Novakovic og fil. mag., fru 
Annie Christensen.

Amanuensis Knud Rahbek Schmidt har publiceret bogen »Soziale Terminologie in rus
sischen Texten des frühen Mittelalters (bis zum Jahre 1240)« (disp.).

PRØVER

Filosofikum.
Vinteren 1963-64: Der gik 265 op til prøven - 190 bestod.
Sommeren 1964: - - 797 - - - - 603 -

I alt gik 1062 op til prøven - 793 bestod.
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Tillægsprøve i græsk og latin,

I vinteren 1963-64 gik 5 studerende op til tillægsprøve i græsk for studerende 
med nysproglig eller matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen, der ag
ter at indstille sig til skoleembedseksamen i latin og kristendomskundskab. 5 
bestod. I sommeren 1964 gik 11 studerende op til prøven. 9 bestod.

I vinteren 1963-64 gik 15 studerende op til tillægsprøve i græsk for stu
derende med nysproglig eller matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen, 
der agter at indstille sig til teologisk embedseksamen. 14 bestod. I sommeren 
1964 gik 2 studerende op til prøven. 1 bestod.

I vinteren 1963-64 gik 11 studerende op til tillægsprøve i latin for stu
derende med matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen, der agter at 
indstille sig til skoleembedseksamen i sproglig-historiske fag. 7 bestod. I som
meren 1964 gik 63 studerende op til prøven. 55 bestod.

I vinteren 1963-64 gik 0 studerende op til tillægsprøve i latin for stude
rende med matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen, der ønsker at 
indstille sig til teologisk embedseksamen. I sommeren 1964 gik 11 studerende 
op til prøven. 10 bestod.

MAGISTERKONFERENSER

Den 28. april blev Søren Haller Baggesen, der havde indstillet sig til magister
konferens i almindelig og sammenlignende litteraturhistorie, erklæret for »be
stået«. Eksaminatorer og censorer ved konferensen var professorerne, dr. phil. 
Paul Krüger og dr. phil. Sven Møller Kristensen.

Opgaver til skriftlig besvarelse under tilsyn: 1. (22. marts 1964): En redegørelse for 
Elverskudsvisens varianter og problemerne vedrørende dens oprindelse. 10 timers opgave. 
- 2. (25. marts 1964): Hovedskikkelser i amerikansk drama i dette århundrede. 5 timers 
opgave. - 3. (29. marts 1964): Hvorfor interesserede Baudelaire sig for Edgar Poe, og 
hvorledes gav denne interesse sig udtryk? 5 timers opgave.

Eksamination (14. april 1964): 1. Bellman: Fredmans epistlar. 2. Shakespeare: As 
you like it. Jonathan Swift’s forfatterskab.

Specialeopgave: En med Aarhus Universitets guldmedalje belønnet afhandling: »Den 
Blicher’ske novelle« (bedømmelse i Aarhus Universitets Aarsberetning 1962-63, 216-217) 
har med fakultetets godkendelse erstattet specialeafhandling.

Forelæsning (28. april 1964): »Imagismen« og dens litterære forudsætninger.

Den 29. maj 1964 blev Hans Jørgen Madsen, der havde indstillet sig til ma
gisterkonferens i forhistorisk arkæologi, erklæret for »bestået«. Eksaminatorer 
og censorer ved konferensen var professorerne, dr. phil. Ole Klindt-Jensen 
og dr. phil. Kristian Jeppesen.

Opgaver til skriftlig besvarelse under tilsyn: 1. (3. marts 1964): Englands tidligste 
bronzealder. 2. (6. marts 1964): Italiens tidligste jernalderkultur til og med den orientali- 
serende periode. Begge 4-timers opgaver. 3. (8. marts 1964): Lerkarsamlinger, økser og 
flækker fra jysk enkeltgravskultur. 1 O-timers opgave.
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Eksamination (20. marts 1964): Håndfile (aurignacien), levaloisienteknik, gudenåinven- 
tar, hestefigur y. palæolitikum. Sumerisk køllehovede, ægyptisk mastaba og oldsager, Fai- 
stosgården, vase fra SM II, mykenske skaktgravsdolk og sværd typer, Amarnarelief, »Kly- 
taimenestas grav«, dromos til »Atreus’ skatkammer«. Flintpilespids med modhager, lerkar 
østjysk tidlig romertid, bronzekasseroller stemplet af Polybius, bæltespænde med oprullede 
bøjleender, fibula med profileret bøjle, terra sigillaproduktionen og spredningen af dens 
produkter, relieffibula med dekoration i stil I, Skabersjöfibulen med stil D-dekoration.

Specialeopgave: En typemæssig, kronologisk og sammenlignende bestemmelse af old
sagsmaterialet fra vikingetidens Århus.

Forelæsning (29. maj 1964): De nærorientalske kulturers betydning for den europæiske 
bronzealders absolutte kronologi.

Den 29. maj blev Else Marie Bukdahl, der havde indstillet sig til magister
konferens i almindelig og sammenlignende litteraturhistorie, erklæret for »be
stået«. Eksaminatorer og censorer ved konferensen var professorerne, dr. phil. 
Paul Krüger og dr. phil. Sven Møller Kristensen.

Opgaver til skriftlig besvarelse under tilsyn: 1. (20. april 1964): Moliéres komedier og 
deres dramahistoriske forudsætninger. 5 timers opgave. 2. (22. april 1964): Fornyelser i nor
disk lyrik i 1890’erne. 5 timers opgave. 3. (26. april 1964): En karakteristik af Villons 
digtning med fremhævelse af dens forbindelse med ældre digtnings form og livsholdning. 
10 timers opgave.

Eksamination (5. maj 1964): 1. Johs. Ewald: Levned og Meninger. 2. Victor Hugos 
romaner.

Specialeopgave: En med Aarhus Universitets sølvmedalje belønnet afhandling »Diderots 
Salons, analyse, karakteristik, placering i hans forfatterskab og i samtidens æstetiske debat«, 
(bedømmelse i Aarhus Universitets Aarsberetning 1960-61, p. 151-154) har med fakulte
tets godkendelse erstattet specialeafhandling.

Forelæsning (29. maj 1964): Form og idé i Boris Pasternaks Dr. Ziwågo.

Den 16. juni blev Ester Bock, der havde indstillet sig til magisterkonferens 
i almindelig og sammenlignende litteraturhistorie, erklæret for »bestået«. Eks
aminatorer og censorer ved konferensen var professorerne, dr. phil. Paul Krü
ger og dr. phil. Sven Møller Kristensen.

Opgaver til skriftlig besvarelse under tilsyn: 1. (12. oktober 1963): Karakteristiske 
eksempler på »bekendelseslitteratur« i Frankrig i slutningen af det 18. århundrede og i før
ste halvdel af det 19. 5 timers opgave. 2. (15. oktober 1963): Karakteristik af Alexander 
Kiellands Garman og Worse som »naturalistisk« roman. 5 timers opgave. 3. (20. oktober 
1963): Æstetisk analyse af Alfred Mussets »Nuits«. 10 timers opgave.

Eksamination (7. november 1963): 1. Shakespeare: Macbeth; Molière: L’École des 
Femmes. 2. Lyriske digte af Johannes Ewald.

Specialeopgave: Sammenhængen mellem kompositionen og idéindholdet i J. P. Jacobsens 
romaner.

Forelæsning (16. juni 1964): Vurdering af Pierre Lasserre’s Le romantisme français.

Den 19. juni blev Jacob Peter Mynster, der havde indstillet sig til magister
konferens i almindelig og sammenlignende litteraturhistorie, erklæret for »be
stået«. Eksaminatorer og censorer ved konferensen var professorerne, dr. phil. 
Paul Krüger og dr. phil. Sven Møller Kristensen.

Opgaver til skriftlig besvarelse under tilsyn: 1. (20. januar 1964): Den sociale satire 
i Mark Twain’s forfatterskab. 5 timers opgave. 2. (22. januar 1964): La Nouvelle Héloise. 
Kort karakteristik af form og indhold og placering af værket i romanens historie. 5 timers



77

opgave. 3. (24. januar 1964): Udviklingsgangen i Strindbergs dramatiske forfatterskab. 
5 timers opgave. 4. (26. januar 1964): Forsvar for modersmaalet i Renæssance-poetikker 
og litterære manifester. 8 timers opgave.

Eksamination (3. marts 1964): 1. Tom Kristensens lyrik. 2. Byron’s Don Juan.
Specialopgave: Placering af Moby-Dick i Melville’s forfatterskab og i samtidens litte

ratur.
Forelæsning (19. juni 1964): Det tragiske i O’Neill’s teater.

Den 25. juni 1964 blev Kristian Jakobsen, der havde indstillet sig til ma
gisterkonferens i kunsthistorie, erklæret for »bestået«. Eksaminatorer og cen
sorer ved konferensen var professorerne Else Kai Sass og Halfdan Siiger.

Opgaver til skriftlig besvarelse under tilsyn: 1. (10. februar 1964): Fransk kirkeportal- 
skulptur ca. 1100-1200. 2. (12. februar 1964): Giovanni Battista Tilpalo: De store ud
smykninger. 3. (14. februar 1964): Københavnske palæer og patricierhuse ca. 1740-1800. 
Alle 4 timers opgaver.

Eksamination (6. marts 1964): Der blev forelagt kandidaten 41 fotografier og kirke
planer etc., fra oldtiden, byzantinsk periode, Karolingisk arkitektur, over ældre italiensk 
og nederlandsk malerkunst, til italiensk arkitektur, kirker og paladser, ca. 1400—til det 
18. århundrede.

Specialeopgave: T’ien - lung - shan skulpturerne. Der ønskes en kortere, generel over
sigt over ovennævnte skulpturkompleks, suppleret med en kritisk undersøgelse af autentici- 
tetproblememe vedrørende forskellige museers og samlingers Tien-lung-shan stykker.

Endvidere ønskes dette skulpturkompleks belyst ud fra kinesisk og indisk kunsthistorie, 
idet der tages hensyn til den religionshistoriske baggrund.

Forelæsning (25. juni 1964): Heinrich Wölfflins formanalyserende og karakteriserende 
metode, dens forudsætninger og dens anvendelighed.

SKOLEEMBEDSEKSAMEN

Beskikkelser.

Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 28. maj 1964 genbeskikket bib
liotekar, mag. art. Oskar Hansen, magister Bjørn Ochsner og professor, dr. theol. 
Johannes Sløk som censorer og professor, dr. phil. et litt. Andreas Blinkenberg 
og professor, dr. theol. K. E. Løgstrup som censorsuppleanter samt beskikket 
lektor, dr. phil. Olaf Pedersen til censorsuppleant ved den almindelige filosofiske 
prøve ved Aarhus Universitet for perioden 1. april 1964 til 31. marts 1967.

Dispensationer.

Fakultetet har meddelt:

1 studerende tilladelse til at gå op til sygeeksamen i latin.
1 studerende fritagelse for at aflægge latinprøve.
1 studerende tilladelse til først at indstille sig til hovedfagseksafen 2 år efter 

delprøven.
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1 studerende tilladelse til at aflægge tillægsprøve i latin samtidig med for
prøve i fransk med den klausul, at forprøven var ugyldig, såfremt tillægsprøven 
ikke blev bestået.

4 studerende tilladelse til først at indstille sig til hovedfagseksamen i dansk 
1 år efter bestået delprøve.

1 studerende tilladelse til at overføre prøve i bibelkundskab og filosofiens 
historie fra den teologiske forprøve som gældende for fagene Israels historie og 
filosofiens historie ved forprøven i kristendomskundskab.

1 studerende tilladelse til at indstille sig til hovedfagseksamen i musik uden 
at have bestået bifagseksamen.

1 studerende tilladelse til at indstille sig til hovedfagseksamen i tysk 2 år 
efter bifagseksamen i russisk.

1 studerende tilladelse til at indstille sig til bifaget fransk sommeren 1964 og 
vente 2 år med at gå op til hovedfaget historie.

2 studerende tilladelse til at indstille sig til forprøve i historie samtidig med 
latinprøven med den klausul, at forprøven kun er gyldig, såfremt latinprøven 
bestås.

1 studerende tilladelse til at indstille sig til hovedfagseksamen i kristendoms
kundskab før bifagseksamen i dansk.

1 studerende tilladelse til at indstille sig til bifaget dansk, uanset der ikke 
var forløbet 1 år siden sidste indstilling.

1 studerende tilladelse til at gå op til dansk forprøve efter den gamle studie
ordning.

1 studerende tilladelse til at påbegynde sit bifagsstudium gymnastik efter be
stået forprøve i fransk.

1 studerende tilladelse til at indstille sig til forprøve i engelsk samtidig med 
tillægsprøve i latin med den klausul, at forprøven ikke er gyldig, med mindre 
tillægsprøven i latin bestås.

3 studerende tilladelse til at indstille sig til forprøve i musik samtidig med, 
at de indstiller sig til den almindelige filosofiske prøve med den klausul, at for
prøven ikke er gyldig, men mindre den filosofiske prøve bestås.

1 studerende tilladelse til at indstille sig til forprøve i engelsk samtidig med 
den almindelige filosofiske prøve, uagtet at tillægsprøven i latin ikke er bestået 
med den klausul, at ansøgeren betragtes som rejiceret ved forprøven, såfremt 
den filosofiske prøve ikke bestås, samt at forprøven ikke er gydig, førend tillægs
prøven i latin er bestået.

1 studerende tilladelse til at indstille sig til forprøven i historie samtidig med 
den almindelige filosofiske prøve med den klausul, at forpsøven ikke er gyldig, 
med mindre den filosofiske prøve bestås.

Konsistorium har efter indstilling fra det humanistiske fakultet meddelt 2 
studerende tilladelse til at indstille sig til den almindelige prøve i filosofi for 
4. gang.
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Undervisningsministeriet har efter indstilling fra universitetet meddelt 1 stu
derende fritagelse for at afl;ægge den almindelige filosofiske prøve under hen
visning til udenlandsk eksamen.

Afholdte eksaminer.

Forprøver.
Vinteren 1963/64: Der gik 34 op til prøven - 27 bestod. 
Sommeren 1964: - - 138 - - - - 94 -

I alt gik 172 op til prøven - 121 bestod.

1. del.
Vinteren 1963/64: Der gik 9 op til prøven - 9 bestod.
Sommeren 1964: - - 26 - - - - 22 -

I alt gik 35 op til prøven - 31 bestod.

2. del.
Vinteren 1963/64: Der gik 7 op til prøven - 6 bestod.
Sommeren 1964: - - 4 - - - -3 -

I alt gik 11 op til prøven - 9 bestod.

Cand. art.-prøven.
Vinteren 1963/64: Der gik 3 op til prøven - 1 bestod.
Sommeren 1964: - 3 - - - -3 -

I alt gik 6 op til prøven - 4 bestod.

Tillægsfag.
Vinteren 1963/64: Der gik 1 op til prøven - 1 bestod.
Sommeren 1964: - - 2 - - - - 2 -

I alt gik 3 op til prøven - 3 bestod.

Vinteren 1963-64:
Jørgen Christensen (1955) tysk: 6.31 - russisk: 7.40.
Michael Jørn Dohn (1955) musik: 7.00 - fransk: 6.17.
Lis Fenger, f. Kjær (1952) fransk-engelsk: 6.68 (1. karakter).
Andreas Helt Geismar Haarder (1953) engelsk-dansk: 8.39 (1. karakter).
Mette Kunøe (1956) dansk-tysk: 8.71 (1. karakter m. udmærkelse).
Holger Votborg Nielsen (1953) historie: 5.85 - geografi: 6.40.
Søren Andersen (1943) tillægseksamen til teologisk embedseksamen: religions

historie: ug4-, latin bifag: 4.67.
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Sommeren 1964:
Otto Steen Due (1957) klassisk filologi: 8.71.
Eva Mose Larsen (1954) dansk-tysk: 5.15 (2. karakter).
Ole Herlev Brunse Pedersen (1954) fransk-tysk: 4.51 (2. karakter), 
cand. mag. Per Engeli Christensen (1950) cand. art. i dansk: 4.25. 
cand. mag. Anna Andersen (1948) tillægsfag russisk: 7.40.
cand. mag. Gunnar Brandt (1949) tillægsfag russisk: 8.20.



Det lægevidenskabelige fakultets virksomhed
i det akademiske år 1963-64

DEKANVALG

På fakultetets møde den 17. april 1963 valgtes professor, dr. med. Jørgen B. 
Dalgaard til dekan for året 1963/64.

EMBEDSBESÆTTELSER

Til det ved professor, dr. med. Søren L. Ørskovs afsked på grund af sygdom 
ledigblevne professorat i fysiologi indkom ansøgninger fra afdelingsleder, dr. 
med. J. C. Skou og afdelingsleder, dr. med. Niels A. Thorn, som under 8. april 
1963 trak sin ansøgning tilbage. Til at bedømme ansøgernes kvalifikationer 
nedsatte fakultetet et fagkyndigt udvalg, bestående af professorerne, dr. phil. 
Hans H. Ussing, Københavns universitet, dr. med. Cai Holten, dr. med. Ib 
Holm-Jensen og dr. med. Eivind Thomasen.

Udvalget afgav den 25. oktober 1963 følgende indstilling til fakultetet:

Undertegnede, hvem det af fakultetet er overdraget at bedømme afdelingsleder, lektor, 
dr. med. Jens Chr. Skous kvalifikationer til det ledige professorat i fysiologi ved Aarhus 
Universitet, skal i den anledning udtale følgende:

Dr. Skou er født 1918 og student 1937. Han tog medicinsk embedseksamen ved Kø
benhavns universitet i 1944. Bortset fra tre års klinisk uddannelse har han siden været 
knyttet til Fysiologisk Institut ved Aarhus Universitet, først som videnskabelig assistent 
og siden 1959 som afdelingsleder. Siden 1954, da han udnævntes til lektor, har han del
taget i eksaminationen i fysiologi ved første del af lægevidenskabelig embedseksamen.

Dr. Skous videnskabelige produktion omfatter 24 indsendte publicerede arbejder, der 
helt overvejende beskæftiger sig med cellemembranernes, først og fremmest nervemem
branernes funktion. På dette felt kan man fremhæve to problemkredse, inden for hvilke 
han har ydet væsentlige og værdifulde bidrag. Den første problemkreds vedrører virkningen 
af lokalanæstetika. (Arbejderne nr. 1-9 incl.). Den anden problemstilling vedrører aktiv 
iontransport. (Arbejderne nr. 10-20 incl.).

Disputatsen fra 1954, betitlet »Lokal Anæstetika«, med undertitlen »Experimentelle 
undersøgelser over den anæstetiske og toksiske virkningsmekanisme«, giver en sammenfat
ning af de i den første serie arbejder opnåede resultater. Dr. Skou viser sig i disse af
handlinger som en uhyre omhyggelig og kritisk videnskabsmand, der på et felt, hvor der 
allerede foreligger en omfattende og lidet overskuelig litteratur, formår at bringe orden 
i iagttagelserne. Han forbinder en betydelig fysiologisk og farmakologisk viden med evnen 
til at anvende fysisk-kemiske betragtninger til at klarlægge fysiologiske og farmakologiske 
problemer. Dr. Skous egne eksperimentelle undersøgelser er velmotiverede og dygtigt gen
nemført. Blandt resultaterne kan nævnes, at toksisk effekt og blokerende effekt over for 
nerveledning ikke afhænger af pH på samme måde. Den toksiske, men ikke den blokerende 
effekt er korrelleret med hæmolytisk virkning og med fordelingsforholdet mellem lipoid- 
fase og vandfase. Derimod synes der at være en nøje relation mellem evnen til at pene
trere et monolayer af nerve- og vævslipoider og evnen til at blokere nerveledningen.

Vigtigt ud fra teoretiske synspunkter er det, at lokalanæstetika, som samtidig er inhi
bitorer af acetylcholinesterase, ikke viser nogen korrelation mellem blokerende effekt og 
acetylcholinesterasehæmmende effekt. Forsøg, som er udført med cholinesterase fra den
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elektriske ål, Electrophorus electricus, er af stor betydning ved vurderingen af den af 
Nachmansohn fremsatte hypotese, at elektricitetsproduktionen i det elektriske organ er 
proportional med cellemembranernes nedbrydning af acetylcholin.

Efter disputatsen kom dr. Skou ind på et nyt felt, nemlig undersøgelser over forekom
sten af natrium- og kaliumaktiverede adenosintrifosfataser (ATP-aser). Baggrunden for 
disse yderst vigtige undersøgelser er den, at man fra forskelligt hold var kommet til den 
overbevisning, at den ejendommelige elektrolytfordeling mellem organismens celler og 
deres omgivelser, måtte skyldes en aktiv transport af natrium ud af cellerne og, for visse 
celletypers vedkommende, også en aktiv transport af kalium ind i cellerne. Denne transport 
må kræve kemisk energi. Hvad specielt nerverne angår, tabes der under nerveledningen 
kalium til omgivelserne, medens natrium optages, og det er derfor i det lange løb nødven
digt, at natrium atter pumpes ud og erstattes med kalium. Der forelå fra Hodgkin og med
arbejdere undersøgelser over blæksprutte-kæmpeaksonerne, der stærkt tydede på, at ATP 
var energikilden for denne ion-pumpe. Skou viste nu, at man fra krabbenerver kunne iso
lere en partikkel-fraktion, tilsyneladende bestående af membranfragmenter, som var i stand 
til at virke som ATP-ase, altså virkende enzymatisk på ATP under spaltning af dette 
stof til ADP og uorganisk fosfat.

Lignende iagttagelser er gjort på andre nervefraktioner, men det epokegørende ved 
Skous enzym var, at det var aldeles uvirksomt, når der ikke var natrium til stede. Aktivitet 
af enzymet kræver tilstedeværelse af magnium og natrium. Ved tilsætning af kalium til det 
Mg- og Na-holdige system forstærkes virkningen yderligere op til en vis koncentration, 
hvor kalium begynder at virke hæmmende, åbenbart ved at fortrænge natrium.

Den Skou-ske ATP-ase har altså alle de egenskaber, som man må forlange af et 
enzym, der er involveret i den aktive transport af natrium og kalium; det er inaktivt, 
når disse ioner mangler, og det nedbryder det substrat (ATP), som antages at levere 
energien til den aktive transport. Skou og andre har siden fundet lignende enzymer i nyre, 
blodlegemer, frøhud etc., kort sagt på de fleste af de steder, hvor aktiv natriumtransport 
synes at finde sted. Enzymets medvirken i processen er herefter overvejende sandsynlig.

Men selv bortset herfra er undersøgelsen overordentlig interessant. Normalt regner man 
jo ikke med, at de monovalente ioner K+ og Na+ kan bindes selektivt til negative grupper, 
men for det omtalte enzyms vedkommende må en sådan selektiv binding finde sted både 
af Na og K, oven i købet til to separate punkter i enzymet. Dette er vist meget over
bevisende ved omhyggelige og dygtigt gennemførte kinetiske undersøgelser, som igen viser 
dr. Skous evne til at anvende fysisk-kemiske overvejelser på biologisk betydningsfulde pro
blemer.

Dr. Skou har gennem sine ATP-ase-undersøgelser opnået megen international anerken
delse, som giver sig udtryk i et utal af invitationer til internationale møder og konferencer. 
De foredragsmanuskripter og oversigtsartikler, som denne mødeaktivitet har resulteret i, 
bærer præg af at være skrevet af en mand, der ikke blot er en omhyggelig forsker, men 
også en ypperlig foredragsholder og en god pædagog.

Vi finder derfor, at dr. Skou er særdeles velkvalificeret til det ledige professorat i fysio
logi ved Aarhus Universitet.

Hans H. Ussing Cai Holten Ib Holm-Jensen

Eivind Thomasen

På sit møde den 13. november 1963 sluttede fakultetet sig énstemmigt til 
udvalgets indstilling. Universitetsbestyrelsen ansatte efter at have indhentet un
dervisningsministeriets godkendelse afdelingsleder, dr. med. J. C. Skou som pro
fessor i fysiologi fra 1. december 1963.

Til det ved professor, dr. med. Jørgen Bichels afsked på grund af overta
gelse af anden stilling ledigblevne professorat i aim. patologi var der ved an-
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søgningsfristens udløb indkommet 3 ansøgninger, nemlig fra afdelingsleder, dr. 
med. Eyvind Antonius Freundt og læge Carsten Rindom Schiøtt samt en tredje 
ansøger, der gjorde sin eventuelle overtagelse af professoratet betinget af be
varelse af sin hidtidige stilling. Da fakultetet ikke kunne godkende en sådan 
kombination, og da ansøgeren til trods for en direkte forespørgsel, om han i 
så fald stadig opretholdt sin ansøgning til professoratet, ikke gav noget fuldt 
tilfredsstillende svar, opgav fakultetet med rektors billigelse at betragte ham som 
ansøger, hvorfor han ikke er taget med i bedømmelsen.

Til at bedømme ansøgernes kvalifikationer nedsatte fakultetet et fagkyndigt 
udvalg, bestående af professorerne, dr. med. Jørgen B. Dalgaard, dr. med. 
Gregers Nørby og dr. med. Aksel Stenderup.

Udvalget afgav den 21. januar 1964 følgende indstilling til fakultetet:

Cand. med. Carsten Rindom Schiøtt er født 1919. Student 1937. Lægevidenskabelig 
embedseksamen (Københavns universitet) 1945. Ansøgerens kliniske uddannelse omfatter, 
ud over turnus, knapt 4 års hospitalstjeneste i kandidatstillinger på en kirurgisk, en gynæ
kologisk og en orthopædisk afdeling. I denne periode var ansøgeren i 6 mdr. tillige visita- 
tor. Hertil kommer 3A år i praksisvikariater.

Ansøgerens specialuddannelse omfatter ca. 7 års tjeneste ved Institut for almindelig 
patologi ved Københavns universitet: Først godt 2 års frivillig assistenttjeneste samtidig 
med klinisk uddannelse, dernæst ansættelse som videnskabelig assistent og amanuensis. 
Fra sommeren 1955 opholdt ansøgeren sig 2 år ved University of Rochester, N. Y., først 
som »postdoctoral fellow« i virologi, derpå som »research associate director« ved Rochester 
Health Bureau Laboratories. Juli 1957 blev ansøgeren ansat i sin nuværende stilling som
1. reservelæge ved Århus kommunehospitals neurologiske afdeling med arbejdssted på In
stitut for Almindelig Patologi og Bakteriologi, Aarhus Universitet, hvor ansøgeren har be
skæftiget sig med virusforskning.

Studierejser: Oktober 1951 Stockholm, september-oktober 1954 Paris (virologi).
Undervisning: Under ansættelsen på Institut for almindelig patologi ved Københavns 

universitet underviste ansøgeren medicinske studenter i virologi og bakteriologi og deltog 
i afholdelsen af de obligatoriske kurser i bakteriologi. Under opholdet i USA holdt an
søgeren forelæsninger i bakteriologi og virologi for studenterne, samt holdt et 20 ugers 
kursus i bakteriologi, virologi, mycologi og serologi. Under sin nuværende ansættelse hol
der ansøgeren lejlighedsvis forelæsninger for de studerende samt deltager i undervisningen 
ved kursus i bakteriologi.

Siden 1959 har ansøgeren tillige være lektor i almindelig patologi ved Århus Tand
lægehøjskole og leder af den derværende mikrobiologiske afdeling (fra 1960).

Ansøgerens publikationsliste omfatter 23 numre:

1. Graviditas interstitialis. Nord. Med. 44:1573, 1950. Kort kasuistik.
2. Preliminary studies on antigen-antibody reactions in gels according to Ouchterlony’s 

method. Acta path, microbiol. scand. 32:251-257, 1953.
Forf. gennemgår Ouchterlony’s teknik og meddeler, at han har fundet en positiv 

reaktion ved anvendelse af extrakt af hesteskæl som antigen og serum fra en patient, 
der var overfølsom heroverfor som antistof. Meddelelsen har foreløbig karakter og 
henviser til et senere arbejde, som ikke ses publiceret.

3. Distribution of dihydrostreptomycin in the organism. I. Experimental studies on healthy 
guinea-pigs. Ibid. 33:92-105, 1953.

4. Do. II. Experimental studies on the distribution in acute and chronic inflammatory 
processes. Ibid. 33:106-111, 1953.

5. Do. III. Experimental infection of guinea-pigs. Ibid. 33:182-190, 1953.
I disse tre arbejder, som repræsenterer en velmotiveret forsøgsrække, foretages un

dersøgelser over dihydrostreptomycin’s fordeling i organismen under normale forhold
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og ved forskellige inflammatoriske tilstande. Ved vurderingen har man bl. a. hæftet 
sig ved følgende: Det må anses for en mangel, at målemetodens nøjagtighed og re
producerbarhed ikke er belyst. Det fremgår ikke i nr. 3, om de undersøgte sera stam
mer fra samme portion fra ét dyr eller hidrører fra flere forskellige dyr. I diskus
sionen savnes omtale af den renale udskillelses betydning.

I nr. 4 anvendes den beskrevne metode på dyr med henholdsvis acut absces (sta- 
fylococcus aureus) og chronisk absces (Pasteurella pseudotuberculosis rodentium). Forf. 
finder højere koncentration af dihydrostreptomycin i den lokale proces end i orga
nerne. Finder (i ét forsøg?) at i pus er ca. 50 % af stoffet proteinbundet.

I nr. 5 sammenholder forf. bakterieantallet i organer og pus med behandlingen og 
mener ikke at finde forskelle mellem virkningen af dihydrostreptomycin på bakterier 
i de forskellige organer. Forf. undrer sig over de høje bakterietal i den lokale proces 
og mener, at dette må tilskrives pussets lave pH. Disse forsøg er dog ikke entydige.

6. Terramycin-, aureomycin- and chloromycetin-dependent bacteria isolated from patients. 
Ibid. 54:410-416, 1954.

Omhandler isoleringen af 8 antibiotica-afhængige bakteriestammer fra urin. Arbej
det er publiceret sammen med A. Stenderup, hvorfor nærværende udvalg er inhabilt 
til at bedømme det.

7. Om mulighederne for kemoterapi ved virusinfektioner. U. f. L. 776:1062-1065, 1954.
Oversigtsartikel i anskuelig form.

8. The effects of large doses of amino acids on experimental poliomyelitis. Dan. Med. 
Bull. 7:185-187, 1954.

8 grupper af mus inficeres med poliovirus. Hver gruppe behandles umiddelbart ef
ter parenteralt med hver sin aminosyre. Forf. mener at se en hæmning af virusinfek
tionen i den første uge efter indgift af paraaminophenylalanin, medens indgift af de 
øvrige aminosyrer snarest synes at forværre sygdomsforløbet. Kun i det første for
søg angives, hvor mange forsøgsdyr der er anvendt, og den uens dosering motiveres 
ikke.

9. Adenoid-pharyngeal-conjunctival virus. Nord. Med. 54:1724, 1955.
10. Nye virus. En oversigt og nogle kommentarer. U. f. L. 718:1323-1327, 1956.
11. Latente virusinfektioner. Nord. Med. 56:1729-1730, 1956.
12. Coxsackievirus som årsag til myocarditis. Nord. Med. 57:223, 1957. Korte oversigts

artikler. Velskrevne.
13. Den medicinske studieordning i Amerika. U. f. L. 779:664-669, 1957.

Oplysende indlæg i aktuel debat.
14. Latent viral infection of cells. V. Reappearance of psittacosis virus in chick embryo 

tissues (med Herbert R. Morgan). Proc. Soc. exp. Biol. (N. Y.) 96:647-648, 1957.
Kortfattet, koncentreret meddelelse om originale experimenter over reaktivering af 

latent psittacosevirus i vævskultur ved tilsætning af kalvefosterekstrakt. Fortsættelse 
af medforfatterens tidligere undersøgelser.

15. Subacute encephalitis (Dawson) (med Ejner Pedersen). Dan. Med. Bull. 6:241-248, 
1959.

Oversigt med grundig klinisk beskrivelse af ét - og god tabellarisk fremstilling af 
yderligere fire tilfælde, samt grundig histologisk beskrivelse af hjerneforandringerne 
(Erna Christensen). Diskussionen koncentreres især om inclusionslegemer. Forf. me
ner, at diagnosen kan stilles på klinik og EEG.

16. Virologi. Medicinsk Håndbibliotek, Munksgaard, 1960. 175 s. (oktav).
En kortfattet og gennemgående velskreven lærebog i almindelig og speciel virologi.

17. On the significance of inclusion bodies in subacute encephalitis. »Encephalitides«, 
Elsevier Publ. Co., Amsterdam 1961, p. 410-413.

Kortfattet foredragsreferat, uddrag af nr. 15.
18. Virologiske undersøgelser ved bovin virus diarrhoea-mucosal disease komplekset (med 

C. Hyldgaard-Jensen). Nord. Vet.-Med. 74:475-481, 1962.
19. A mouse pathogenic strain of para-influenza virus type 3 isolated from cattle (med 

samme). Acta path, microbiol. scand. 56:479-480, 1962.
20. Isolation of a virus from the virus diarrhoea-bovine mucosal disease (med samme). 

Acta vet. scand. 4:52-63, 1963.
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21. Antibodies in Danish cattle against myxovirus para-influenza type 3 (strain KO-23) 
(med samme). Ibid. 4:221-227, 1963.

23. Antibody in man against a bovine strain of para-influenza virus type 3. Acta path, 
microbiol. scand. 59:239-244, 1963.

Fire af disse fem publikationer er i samarbejde med en praktiserende dyrlæge. Det 
nævnes kort, at forf. i løbet af IV2 år har foretaget 151 podninger fra 64 køer, 
dels fra levende, syge dyr, dels fra dyresektioner (fejlagtigt betegnet »biopsier«). Ma
terialets oprindelse og detailfordelingen i forskellige besætninger omtales ikke nærmere. 
Der isoleredes virusstammer 41 gange. Interessen koncentreres udelukkende om en en
kelt stamme, som dyrkes på cellekultur fra kalvenyre og først benævnes »KO-23«. 97 
humane sera undersøgtes for virus-neutraliserende antistoffer. Kun 4 % af voksne, men 
21 % af børn (V2-I5 år) savnede det pågældende antistof. I 43 dobbelte serumprøver 
fra køer med klinisk »diarrhoea-mucosal disease complex« fandtes hos 9 signifikant 
stigning af antistof. Dyrene inddeles i to grupper, den ene karakteriseret ved affek
tion af respirationsvejsslimhinder, den anden ved affektion af digestionskanalen. Grup
perne viste forskel med hensyn til morbiditet og inkubationstid.

Det første arbejde, nr. 18, indeholder det væsentligste af undersøgelsen. I den 
supplerende, kortfattede nr. 19 oplyses, at »virus KO-23« nu er identificeret i USA 
som en bovin type af myxovirus para-influenza type 3.

Nr. 20 er hovedsagelig en engelsk udgave af nr. 18, med lidt mere dybtgående be
skrivelse af det isolerede virus.

I nr. 21, som er en gentagelse og fortsættelse af nr. 18, anvendes den internationale 
betegnelse PI-3 i stedet for KO-23. Der er nu udført dobbelt neutralisationstest på 80 
syge dyr, hvoraf 10 viser en signifikant stigning i neutralisationstiter. I en kort dis
kussion hævdes, at sygdommen hos 7 af de 10 dyr »resembles mucosal disease«, me
dens den hos 3 dyr må karakteriseres som »virus diarrhoea«. I slutningssætningen be
mærkes med rette, at problemet, hvorvidt der foreligger en dobbelt infektion med 2 
virus, eller det drejer sig om et partielt antigenfællesskab, endnu er uløst.

Sammenfattende har denne publikationsserie, som er ansøgerens bedste, givet os 
ny viden om forekomsten af en bestemt virustype hos køer i Danmark. Det er ligeledes 
vist, at der hos mennesker, og hyppigere hos voksne end hos børn, findes antistoffer, 
som er i stand til at neutralisere dette virus.

22. Virus og vært. Månedsskr. prakt. lægegern. 47:381-390, 1963.
Et foredrag for en lægekredsforening.

Sammenfattende kan udvalget udtale, at cand. med. Carsten Rindom Schiøtt har no
gen klinisk uddannelse og en mangeårig og varieret specialuddannelse i både bakteriologi 
og virologi. Ansøgerens undervisningsrutine og evne til kort, overskuelig fremstilling er 
vidnesbyrd om gode pædagogiske egenskaber.

Ansøgeren har ikke erhvervet doktorgraden. Af de indsendte publikationer kan kun 
halvdelen betegnes som originalia, og halvdelen af disse er publiceret i fællesskab med an
dre. Som ovenfor anført har udvalget en del kritiske indvendinger, især mod ansøgerens 
tidligste arbejder, medens de senere publikationer (om mucosal-disease komplekset) er af 
højere videnskabelig kvalitet, således at man finder en stigende linie i ansøgerens produk
tion.

Udvalget finder dog, at man ikke på nuværende tidspunkt kan betegne Carsten Rindom 
Schiøtt som fuldt videnskabeligt kvalificeret til det søgte professorat.

Dr. med. Eyvind A. Freundt er født 1919. Student 1938. Medicinsk embedseksamen 
(Københavns universitet) 1946. Ansøgerens kliniske uddannelse omfatter, ud over turnus, 
ca. 1 års kandidattjeneste på medicinsk afdeling og tuberkuloseafdeling, samt 3 mdrs. tje
neste i Grønland under mæslingeepidemi.

Ansøgerens specialuddannelse omfatter 14 års ansættelse på Statens Seruminstitut, først 
(7 år) som heldagsassistent, derpå som laborator. De første 10 år var ansøgeren knyttet 
til diagnoseafdelingen, hvor han var beskæftiget med almindelige bakteriologiske og sero
logiske undersøgelser og især varetog diagnostikken af anaerobe bakterier og kighostebacil-
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1er. Sommeren 1957 deltog ansøgeren med epidemiologer fra Harvard University i bakterio- 
logisk-epidemiologiske undersøgelser over diarrhoe-sygdomme på Vestgrønland. 1950-51 
var ansøgeren tilknyttet influenzaafdelingen og deltog i undersøgelse af den daværende 
epidemi. 1958 blev ansøgeren ansat i virus- og rickettsieafdelingen og arbejdede her især 
med problemer vedrørende arbor-virus, men også med andre virologiske opgaver.

Fra august 1962 har ansøgeren haft ansættelse på Den kgl. veterinær- og landbohøj
skole, afd. for veterinærmedicinsk virologi og immunologi, siden april 1963 som afdelings
forstander.

Studierejser: Ansøgeren har efter indbydelse i 1959 og 1962 deltaget i flere inter
nationale møder og symposier i USA. 1962 deltog han i et symposium i Leyden. Under 
besøgene i USA opholdt ansøgeren sig på studiebesøg ved forskellige virologiske laborato
rier i ca. 4 mdr.

Undervisning: I sin nuværende stilling varetager ansøgeren undervisningen i veterinær 
virologi og immunologi ved landbohøjskolen.

Ansøgeren erhvervede i 1945 Københavns universitets guldmedaille for besvarelsen af 
en opgave i forhistorisk arkæologi: »En kritisk redegørelse for de sidste 10 års forskning 
vedrørende jæger- og fiskerkulturer i nordisk stenalder«.

Ansøgeren erhvervede den medicinske doktorgrad ved Københavns universitet 1958 for 
en afhandling om mycoplasmataceae.

Ansøgerens publikationsliste omfatter 26 numre:

1. Observations on Dienes’ L type growth of bacteria. Acta path, et microbiol. scand. 
27:159-171, 1950.

Undersøgelser over den morfologiske proces ved omdannelse af proteus fra nor
male former til L-former. Forf. imødegår på overbevisende måde Dienes’ opfattelse, at 
pleuropneumonigruppen bør klassificeres sammen med L-former.

2. Diagnosen af kighoste. Sammenlignende undersøgelser over anvendelse af hosteskåle 
og nasopharyngealpodning. U. f. L. 775:773-776, 1951.

I et metodologisk arbejde sammenlignes »hoste me todens« og »podemetodens« værdi 
i kighostediagnostikken. Fordelene ved »podemetoden« bekræftes.

3. Morphological studies of the peripneumonia organism. (Micromyces peripneumoniae 
bovis). Acta path, et microbiol. scand. 57:508-529, 1952.

Redegørelse for morfologien af micromyces peripneumoniae bovis undersøgt ved 
hjælp af agar-mikroskopi, mikroskopi af flydende kulturer og elektron-mikroskopi. 
Desuden undersøgelser over betydningen af tilsætning af serum, cholesterol m. m. for 
væksten. Forf. pointerer forekomsten af det grenede unicellulære mycelium, som forf. 
påviser er et sikkert grundlag for klassifikationen af disse organismer. Et stort og 
grundigt arbejde.

4. The nature of the »large bodies« in the peripneumonia organism (Micromyces pe
ripneumoniae bovis). Ibid. 57:561-573, 1952.

Arbejdet omhandler de såkaldte »large bodies«, som forekommer i kulturer af 
mikroorganismer af pleuropneumoni-gruppen. I nogle smukke forsøg vises forbindelsen 
mellem syreproduktion og opståen af »large bodies«. Forf. konkluderer overbevisende, 
at »large bodies« må opfattes som degenerationsformer.

5. The occurrence of micromyces (pleuropneumonia-like organisms) in the female genito
urinary tract. Ibid. 52:468-480, 1953.

Er den første danske undersøgelse over forekomsten af disse mikroorganismer hos 
(541) kvinder. Vækstforhold gennemprøves. Det vises, at dyrkning i kuldioxyd og un
der udelukkelse af ilt bevirker, at micromyces kan vokse ved lavere pH. Hos kvinder 
med inflammatoriske, gynækologiske lidelser fandtes vækst hos 62,1 %, hos andre 
fandtes vækst hos 32,7 %. Micromyces fandtes særlig, når der var en blandet bakterie
population i vagina, og når pH lå mellem 4,9 og 6,3. Diskussionen er nøgtern og 
kritisk. Det er et meget stort og omhyggeligt arbejde.

6. Morphological and biochemical investigations of the human pleuropneumonia-like or
ganisms (Micromyces). Atti del VI Congresso internaz. di Microbiologio, Roma 7:138- 
139, 1953.

Et kort referat af et kongresforedrag. Foreløbig publikation af nr. 8.
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7. Forekomsten af micromyces (»pleuropneumoni-lignende organismer«) hos mennesket. 
Nord. Med. 49:454-455, 1953.

Kort lederartikel.
8. Morphological and biochemical investigations of human pleuropneumonia-like organ

isms (Micromyces). Acta path, et microbiol. scand. 54:127-144, 1954.
Er et grundlæggende arbejde om inddeling af PPLO. Egne isolerede stammer ind

deles i 3 grupper på grundlag af forskelle i morfologi og biokemiske forhold. Det 
fremhæves, at stammerne af den øvede kan inddeles alene på grundlag af morfologien, 
og at dette kan bekræftes med biokemiske reaktioner. Der er yderligere udført enkelte 
serologiske undersøgelser.

9. The classification of the pleuropneumonia group of organisms. Internat. Bull. Bact. 
Nomen Taxon. 5:67-78, 1955.

Efter diskussion af tidligere nomenklatur foreslås betegnelsen (mycoplasmatales« 
som ordo novo med en slægt »mycoplasma«, der opdeles i 14 species. To nye species 
beskrives.

10. Streptobacillus moniliformis infection in mice. Acta path, et microbiol. scand. 38:231- 
245, 1956.

Med udgangspunkt i en epizooti hos mus foretages en række eksperimentelle under
søgelser over infektionsforløbet med særligt henblik på at klarlægge indgangsporten for 
infektionen. Arbejdet omfatter særdeles grundige bakteriologiske og epidemiologiske 
undersøgelser, og det lykkes forf. at vise det hidtil ukendte, at dyrene kan inficeres 
alimentært, hvorefter bakterierne spredes til de regionale maxillære og cervikale lym
feknuder, hvorpå infektionen generaliseres. Det er en dygtigt gennemført undersøgelse 
med en kritisk diskussion og tildels nye resultater.

11. Experimental investigations into pathogenicity of the L-phase variant of Streptobacillus 
moniliformis. Ibid. 55:246-258, 1956.

En fortsættelse af nr. 10. Her undersøges L-former af Streptobacillus moniliformis, 
og det vises, at disse er avirulente for mus. I vaccinationsforsøg vises det, at L-formerne 
er déficiente i antigen henseende, idet forf. ikke ved hjælp af L-phase vaccinationer 
kan beskytte dyr mod infektion med normal form. L-formen må derfor betragtes 
som en degraderet variant, der mangler vigtige biologiske egenskaber. Det er et sær
deles sobert og kritisk arbejde.

12. Occurence and ecology of mycoplasma species (pleuropneumonia-like organisms) in the 
male urethra. Brit. J. Ven. Dis. 52:188-194, 1956.

Dette arbejde, som er det logiske sidestykke til nr. 5, er en undersøgelse over 
forekomsten af mycoplasma i urethra hos 212 patienter med urethritis af forskellig 
ætiologi og 28 mænd med normal urethra. Forf. finder forekomsten af mycoplasma 
højest i kontrolgruppen, der imidlertid er lidt lille. Han gør den opfattelse gældende, at 
mycoplasma er almindelige saprophyter, og at floraen i urethra ved forskellige patologi
ske tilstande undertrykker deres vækst her. Man undres over, at forf. stiller 23 patienter 
med epididymitis i gruppe med de 28 kontroltilfælde.

13. Mycoplasmatales Freundt. 1955. Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. 7th 
ed. Baltimore 1957, pp. 914-926.

Forf.s forslag til klassificering af mycoplasmatales. Hele ordenen er beskrevet 
i overensstemmelse med de store krav, der stilles i Bergey’s Manual. Den leksikon- 
agtige fremstilling repræsenterer et ganske overordentlig stort arbejde.

14. Streptobacillis Levaditi et al., 1925. Ibid. pp. 451-454.
En tilsvarende gennemgang af slægten Streptobacillus Levaditi i Bergey’s Manual.

15. Disputatsarbejde: »The Mycoplasmataceae (The pleuropneumonia Group of Organisms) 
- Morphology, Biology and Taxonomy«, (Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, København 
1958, 151 s.). Er en oversigt over de eksperimentelle resultater, der er gjort rede 
for i arbejderne nr. 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 og 24. Afhandlingen er logisk op
bygget, grundig og velskrevet. Forf. har ydet originale bidrag til belysning af myco
plasmas morfologi, biologi og kliniske betydning. Det er i høj grad på grundlag af 
dette arbejde, at man nu er i stand til at indføje mycoplasmerne på deres rette plads 
blandt mikroorganismerne og er nået til en udførlig klassificering.

Disputatsen er genoptrykt i 1963 af National Institutes of Health, USA, efter til
ladelse fra forfatteren.
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16. Arthritis caused by Streptobacillus moniliformis and pleuropneumonia-like organisms 
in small rodents. Lab. Invest. 8:1358-1366, 1959.

Fortsættelse og tildels gentagelse af tidligere arbejder, specielt nr. 10. Velskreven.
17. og 18. »Morphology and classification of the PPLO« og »Classification of PPLO«. 

Ann. New York Acad. Sc. 79:312-325, 1960, og 484-487. Foredrag og diskussion 
af klassificeringsproblemer vedrørende PPLO.

19. The incidence of antibodies to the russian spring-summer encephalitis complex of 
viruses in man and animals on Bornholm. Acta path, et microbiol. scand. suppl. 
754:334-336, 1962.

Kongresforedrag. Refererer nogle af hovedpunkterne af arbejderne 20 og 22.
20. The western boundery of endemic tick-borne meningoencephalitis in southern Scan

dinavia. Ibid. 57:87-103, 1963.
Undersøgelser over forekomsten af centraleuropæisk, af skovflåter overført virus- 

meningo-encephalitis i Danmark. Hovedsagelig en undersøgelse af sera fra forskellige 
dyr (i alt 172) og 560 mennesker. Det vises, at sygdommen i Danmark kun forekommer 
på Bornholm. I undersøgelserne indgår ligeledes en række forsøg på virusisolering fra 
patienter og fra skovflåter (i alt 630), samt fra 13 råger. Alle dyrkningsforsøg var nega
tive. Også dette arbejde er særdeles grundigt og af meget stort omfang og har givet 
os ny viden om virus encephaliters forekomst i Danmark.

21. Arbor-virus. En orientering. U. f. L. 725:911-915, 1963.
Velskreven oversigtsartikel.

22. Endemisk forekomst på Bornholm af centraleuropæisk virus-meningo-encephalitis, over
ført af skovflåter. Ibid. 725:1098-1104, 1963.

Er i alt væsentligt en dansk udgave af nr. 20.
Mens alle ovennævnte arbejder er udført af forfatteren alene, er de følgende 

publicerede sammen med andre:
23. A. Svedmyr, P. von Magnus & E. A. Freundt: »Influenza in Scandinavia during 1950- 

51.« Acta path, et microbiol. scand. 29:96-108, 1951.
En epidemiologisk redegørelse for influenza epidemierne i Sverige og Danmark 

i 1950-51. Disse var forårsagede af samme virus. Forskellige særlige træk ved epide
mierne diskuteres.

24. D. G. Edward & E. A. Freundt: »The classification and nomenclature of organisms of 
the pleuropneumonia group«. J. gen. Microbiol. 74:197-207, 1956.

En fornyet omtale af PPLO gruppens relation til bakterier, L-former og virus med 
en diskussion af deres taxonomiske placering.

25. J. E. Gordon, E. A. Freundt, E. W. Brown & F. L. Babbott: »Endemic and epidemic 
diarrheal disease in arctic Greenland«. Am. J. med. Sc. 242:158-174, 1961.

En epidemiologisk undersøgelse over forekomsten og ætiologien af acut diarrhoe i 
Vestgrønland. Arbejdet bygger på offentlige indberetninger, personlig udspørgen og 
bakteriologisk arbejde. Der er ligeledes foretaget parasitologiske undersøgelser, der bl. a. 
viste det bemærkelsesværdige, at 72 % af 663 personer husede parasitter i tarmen.

26. Chanock, R. M. et al.: Mycoplasma pneumoniae: Proposed nomenclature for atypical 
pneumonia organism (Eaton Agent). Science 749:662, 1963.

Kommissionsforslag om at benævne »Eaton Agent«, der forårsager pneumoni hos 
mennesker, for »mycoplasma pneumoniae«.

Sammenfattende kan udvalget udtale, at dr. med. Eyvind A. Freundt har en ret beske
den klinisk uddannelse og en mangeårig dybtgående specialuddannelse i mikrobiologi. 
Ansøgeren har i IV2 år undervist i virologi og immunologi ved landbohøjskolen.

Gennem erhvervelse af Københavns universitets guldmedaille 1945 for besvarelsen af 
en prisopgave i forhistorisk arkæologi har ansøgeren tidligt givet bevis på videnskabelige 
evner.

Af de foreliggende publikationer handler de fleste om mycoplasmataceae, som også 
er emnet for disputatsarbejdet 1958. Arbejderne inden for dette område er gennemført 
med stor konsekvens og ihærdighed, og ansøgeren er i dag internationalt kendt og værdsat 
som forsker inden for dette felt.

Hans forskning inden for virologien har givet sig udtryk i et epidemiologisk arbejde
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om influenza og i en stor undersøgelse over forekomsten af centraleuropæisk encepha
litis i Danmark.

I visse arbejder har ansøgeren tillige beskæftiget sig med parasitologiske emner. 
Udvalget finder, at Eyvind A. Freundt er særdeles vel kvalificeret til den søgte stilling 

og indstiller ham derfor til det ledige professorat.

Arhus, d. 21/1 1964.

Jørgen B. Dalgaard Gregers Nørby Aksel Stenderup

På sit møde den 29. januar 1964 vedtog fakultetet énstemmigt at tilslutte 
sig udvalgets indstilling. Universitetsbestyrelsen ansatte efter at have indhen
tet undervisningsministeriets godkendelse afdelingsforstander, dr. med. Eyvind 
Antonius Freundt som professor i almindelig patologi fra 1. juni 1964.

ANORDNINGER OG BEKENDTGØRELSER

Ifølge fælles fakultetsbeslutninger er det i maj 1964 vedtaget, at de medicinske 
studerende fra og med februar måned 1965 først vil kunne indstille sig til den 
fælles skriftlige prøve i medicinsk psykologi og mentalhygiejne samt psykiatri 
og neuroselære (tentamen i psykiatri) efter udgangen af 3. studiesemester efter 
1. del af lægevidenskabelig embedseksamen. Prøven vil som hidtil blive afholdt 
hver februar og september måned. Indtegningsterminerne er henholdsvis 15.-31. 
januar og 1.-15. september.

FAKULTETSUDVALG OG FAKULTETSREPRÆSENTATION
I UDVALG OG LIGNENDE UDEN FOR UNIVERSITETET

Fakultetsudvalg o. 1.:
Bioudvalget har bestået af professorerne, dr. med. Ib Holm-Jensen og dr. 

med. Fritz Schønheyder.
Fakultetets budgetudvalg har bestået af professorerne, dr. med. Mogens 

Ingerslev, dr. med. Fritz Schønheyder, dr. med. Erik Strömgren samt dekanen.
Fakultetets dispensationsudvalg har bestået af professorerne, dr. med. N. 

Blixenkrone-Møller, dr. med. Jørgen B. Dalgaard (dekan) og dr. med. E. Tho- 
masen.

Dyreudvalget har bestået af professorerne, dr. med. Ib Holm-Jensen, dr. 
med. Mogens Ingerslev, dr. med. Fritz Schønheyder, dr. med. J. C. Skou, dr. 
med. A. Stenderup og Tyge Søndergaard.

Elektronmikroskopudvalget har bestået af professorerne, dr. med. Lårus 
Einarson, dr. med. Steen Olsen og dr. med. E. Thomasen.
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Fakultetets udvalg til behandling af ansøgninger til F. L. Smidth & Co. A/S’s 
Jubilæumsfond har bestået af professorerne dr. med. Knud Lundbæk, dr. med. 
Mogens Ingerslev og dr. med. Jørgen B. Dalgaard.

Fakultetets forretningsudvalg har bestået af dekanen (formand), prodeka
nen og den kommende dekan samt et fast medlem (professor, dr. med. Fritz 
Schønheyder).

Fakultetets udvalg vedrørende oprettelse af et institut for klinisk-eksperi- 
mentel forskning har bestået af professorerne, dr. med. N. Blixenkrone-Møller, 
dr. med. Knud Lundbæk, dr. med. C. J. Munch-Petersen og Tyge Søndergaard 
med professor, dr. med. Ib Holm-Jensen som rådgiver.

Fakultetets isotopudvalg har bestået af professorerne, dr. med. Sigvard 
Kaae (formand), dr. med. Knud Lundbæk, dr. med. Fritz Schønheyder og dr. 
med. J. C. Skou samt afdelingsforstander, dr. phil. C. B. Madsen med docent, 
dr. med. Søren Christensen som tilforordnet konsulent.

Fakultetets udvalg vedrørende undervisningsfaciliteter i klinisk kemi har 
bestået af professor, dr. med. Knud Lundbæk og overlæge, dr. med. Rud. Kei- 
ding.

Fakultetet har i det af de to lægevidenskabelige fakulteter nedsatte udvalg til 
udarbejdelse af forslag om eventuel ændring af lægeuddannelsen i Danmark 
været repræsenteret af professorerne, dr. med. H. C. Andersen, dr. med. N. 
Blixenkrone-Møller, dr. med. Mogens Ingerslev, dr. med. Knud Lundbæk, dr. 
med. Fritz Schønheyder, dr. med. Aksel Stenderup, dr. med. J. C. Skou og lek
tor, dr. med. K. A. Lorentzen.

Fakultetet har i samarbejdsudvalget med det lægevidenskabelige fakultet 
ved Københavns Universitet været repræsenteret ved professorerne, dr. med. 
C. J. Munch-Petersen, dr. med. Gregers Nørby, dr. med. Fritz Schønheyder og 
dr. med. Erik Strömgren.

Fakultetet har i studienævnet været repræsenteret af professorerne, dr. med. 
Mogens Ingerslev, dr. med. Gregers Nørby (formand) og dr. med. Fritz Schøn
heyder.

Fakultetets udbygningsudvalg har bestået af professorerne, dr. med. H. C. 
Andersen, dr. med. Mogens Ingerslev (formand), dr. med. Fritz Schønheyder, 
dr. med. Aksel Stenderup og dr. med. J. C. Skou.

Ministerielle udvalg o. 1.:

1) Fonds:
I indstillingskomiteen til Anders Jahres Fond har fakultetet været repræsen

teret ved professorerne, dr. med. Cai Holten og dr. med. N. Blixenkrone-Møller 
(suppleant).

Fakultetet har i indstillingskomiteen til William Nielsens Fond været repræ
senteret ved professor, dr. med. Eivind Thomasen.
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Fakultetet har i fondsbestyrelsen for gårdejer af Stenløse Peder Laurits 
Pedersens legat været repræsenteret ved professor, dr. med. Gregers Nørby.

Fakultetet har i bestyrelsen for Rask-Ørsted Fondet været repræsenteret 
ved professor, dr. med. C. J. Munch-Petersen.

I Statens aim. Videnskab s j onds kommission for lægevidenskab har fakulte
tet været repræsenteret ved professor, dr. med. N. Blixenkrone-Møller.

Fakultetet har i kommissionen for teknisk biologi, biokemi og hygiejne under 
Statens teknisk-videnskabelige Fond været repræsenteret ved professor ved Kø
benhavns universitet, dr. med. Poul Bonnevie.

2) Andet:
Professor, dr. med. Ib Holm-Jensen har været fakultetets observatør ved 

repræsentantskabsmøder i Selskabet for biokemisk industri og forskning.
I byggeudvalget til oprettelse af en rheumatologisk forskningsafdeling har 

fakultetet været repræsenteret ved professor, dr. med. Cai Holten.
Fakultetet har i Danmarks Pædagogiske Instituts faglige Råd været repræ

senteret ved professor ved Københavns universitet, dr. med. Villars Lunn.
I udvalget til oprettelse af et ernæringsråd har fakultetet været repræsenteret 

ved professorerne, dr. med. Ib Holm-Jensen, dr. med. Fritz Schønheyder og dr. 
med. Aksel Stenderup.

I kommissionen for forskning af arktisk medicin har fakultetet været repræ
senteret ved professor, dr. med. Bengt Lambert.

Fakultetet har i indenrigsministeriets udvalg vedr. strålebehandlingshospi
taler, kræftbehandling og kræftforskning været repræsenteret ved professor, dr. 
med. Sigvard Kaae.

I Internationalt Revalideringskursus i Danmark har fakultetet været repræ
senteret ved professorerne, dr. med. H. C. Andersen, dr. med. Knud Lundbæk, 
dr. med. Erik Strömgren og dr. med. Eivind Thomasen.

I udvalget med henblik på udarbejdelse af retningslinjer for en fremtidig 
kirurguddannelse i Danmark har fakultetet været repræsenteret ved professorerne 
Tyge Søndergaard og dr. med. Eivind Thomasen.

I Landsforeningen Evnesvages Vel har fakultetet været repræsenteret ved 
professor, dr. med. Erik Strömgren.

I Lægeforeningens uddannelseskomité har fakultetet været repræsenteret 
ved professorerne, dr. med. C. J. Munch-Petersen og Tyge Søndergaard.

I den post graduate undervisning har fakultetet været repræsenteret ved 
professor, dr. med. Gregers Nørby.

Fakultetet har i Socialforskningsinstituttets forskningsråd været repræsente
ret ved professor, dr. med. E. Strömgren.

Fakultetet har i Specialkursus i husholdning været repræsenteret ved pro
fessorerne, dr. med. Bengt Lambert og dr. med. A. Stenderup med professorerne, 
dr. med. R. Malmros og dr. med. G. Nørby som suppleanter.
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Fakultetet har i det af Dansk Medicinsk Selskab nedsatte udvalg vedr. vi
dereuddannelse af speciallæger været repræsenteret ved professor, dr. med. 
Gregers Nørby.

Fakultetet har i bestyrelsen for Syge- og Sundhedsplejersker været repræ
senteret ved professor, dr. med. A. Stenderup.

Fakultetet har i undervisningsministeriets udvalg vedr. forsøgsdyr været re
præsenteret ved professor Tyge Søndergaard.

Fakultetet har i undervisningsministeriets udvalg vedr. oprettelse af et læge
videnskabeligt fakultet i Odense været repræsenteret ved professor, dr. med. 
Erik Strömgren.

Fakultetet har i den af undervisningsministeriet nedsatte universitetsplan
lægningskommission været repræsenteret ved professor ved Københavns Uni
versitet, dr. med. E. Lundsgaard.

DOKTORDISPUTATSER

Cand. med. Palle Juul-Jensen forsvarede den 2. december 1963 sin for erhver
velsen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Epilepsy. A clinical 
and social Analysis of 1020 adult Patients with Epileptic Seizures«. Som offi
cielle opponenter fungerede professor, dr. med. Mogens Fog og professor, dr. 
med. C. J. Munch-Petersen. Graden konfereredes den 4. december 1963.

Cand. med. Tage Hjort forsvarede den 5. december 1963 sin for erhvervel
sen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Autoimmunisering ved 
Thyreoidea-lidelser«. Som officielle opponenter fungerede professor, dr. med. 
Aksel Stenderup og professor, dr. med. Cai Holten. Graden konfereredes den
5. december 1963.

Professor Tomas Helgason forsvarede den 8. juni 1964 sin for erhvervelsen 
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Epidemiology of Mental 
Disorders in Iceland«. Som officielle opponenter fungerede overlæge, dr. med. 
Kurt H. Fremming og professor, dr. med. Erik Strömgren. Graden konfereredes 
den 17. juni 1964.

Cand. med. Kaj Harry Sørensen forsvarede den 29. juni 1964 sin for er
hvervelsen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Kyphosis Juve
nilis Scheuermann«. Som officielle opponenter fungerede professor, dr. med. 
Lennart Hult og professor, dr. med. Eivind Thomasen. Graden konfereredes 
den 29. juni 1964.

Cand. med. Hans Høstrup forsvarede den 2. juli 1964 sin for erhvervelsen 
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »A og B Blodtypesubstans 
i humant Serum«. Som officielle opponenter fungerede overlæge, dr. med. 
Flemming Kissmeyer-Nielsen og professor, dr. med. Mogens Ingerslev. Graden 
konfereredes den 2. juli 1964.
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ÅRSBERETNING FRA DE ENKELTE INSTITUTTER

Normal-anatomisk Institut.
Bestyrer: Professor, dr. med. Lårus Einarson.

Videnskabelige medarbejdere: lektor, amanuensis, cand. med. Børge Balle, lektor, af
delingsleder, dr. med. M. F. Liisberg, lektor, overlæge, dr. med. K. A. Lorentzen, amanu
ensis, dr. med. Otto Jepsen (vikar) og instruktørerne, cand. med. Jørgen Hastrup og cand. 
med. Helmer Søgaard. Videnskabelig gæst ved instituttet har været reservekirurg A. E. Ja
cobsen.

Undervisningen er gennemført efter læseplanen.
Efterårssemestret 1963: Kursus i almindelig histologi med 176 deltagere; instruktions

kursus i anatomi med 15 deltagere; begynderundervisningen: 13 hold med i alt 250 del
tagere.

Forårssemestret 1964: Kursus i speciel histologi med 175 deltagere; instruktionskursus 
i anatomi med 10 deltagere; begynderundervisningen: 13 hold med 250 deltagere.

Som vikar i en ledig amanuensisstilling er dr. med. Otto Jepsen ansat for ét år fra 1. 
februar 1964 at regne.

Foredrag:
Otto Jepsen: Topognosis of facial nerve lesions. - International Symposium on Facial 

Paralysis, København 23.-26. maj 1964.

Publikationer:
M.F. Liisberg: Residual Protein. A problem in nucleic acid staining with basic dyes. - 

Acta anatomica 1963, 55:240-258.

Biokemisk Institut.
Bestyrer: professor, dr. med. F. Schønheyder.

Videnskabelige medarbejdere: lektor, cand. polyt. K. H. Nielsen, lektor, afdelingsleder, 
cand. polyt. J. G. Nørby, lektor, cand. med. C. Zimmermann-Nielsen, cand. med. C. E. 
Andersen, mag. scient. B. Larsen (til 1/1-64), cand. med. J.V. Møller, cand. med. P. S. 
Rasmussen (til 1/1-64), stud. med. S. Banke (fra 1/2-64), vikar for videnskabelig assistent 
stud. med. N. Golterman (til 1/5-64) og stud. med. N. Krukow (fra 1/5-64).

Undervisningen har omfattet holdundervisning for begyndere, 6 hold obligatoriske 
øvelser i biokemi, skriveøvelser for eksamensholdene samt forelæsninger og eksaminatorier 
for ældre 1. dels studerende. (Efteråret 1963: proteinstoffer, aminosyrer, galdefarvestoffer, 
enzymer og organismens uorganiske bestanddele. Foråret 1964: kulhydrater, lipoider og 
biokemiens fysisk-kemiske sider).

Foredrag:
Andersen, C. E.: Kinetic studies on the elimination of isonicotinic acid hydrazide. XI 

nordiske kongres for fysiologi, København 1963.
Møller, J. V.: Experiments on the renal handling of urate in the rabbit. XI. nordiske kon

gres for fysiologi, København 1963.
Nielsen? K. H.: Determination of aromatic acids in urine from rats loaded with L-phe- 

nyl-alanine and phenylpyruvic acid. XI. nordiske kongres for fysiologi, København 1963.
Rasmussen, P. S.: Chromatographie fractionation of protamine on amberlite IRC-50 col

umns with guanidinium chloride. XI. nordiske kongres for fysiologi, København 1963.
Zimmermann-Nielsen, C.: In vivo studies on protein digestion. XI. nordiske kongres for 

fysiologi, København 1963.
Professor Schønheyder og lektorerne Nørby og Nielsen har i årets løb deltaget i arbej

det vedrørende detailprojekteringen af et nyt medicinsk-biokemisk institut ved Aarhus Uni
versitet.
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Fysiologisk Institut.
Bestyrer: professor, dr. med. Jens Chr. Skou.

Videnskabelige medarbejdere: docent, dr. med. S. Christensen, lektor, amanuensis, 
cand. med. O. Jailing, lektor, afdelingsleder, dr. med. J. A. Larsen, amanuensis, cand. med. 
T. Clausen, amanuensis, cand. ing. C. Hilberg, amanuensis, cand. med. J. Jensen, amanu
ensis, cand. med. Chr. Mouritzen, amanuensis, cand. med. N. Næraa, amanuensis, cand. 
med. O. Schmidt.

Kandidatstipendiat: cand. med. P. Paulev.
Undervisning: forelæsninger, eksaminatorier, fysiologiske øvelser og skriveøvelser er 

gennemført efter planen.

Publikationer:
S. Christensen: Transfer of labelled cholesterol across the aortic intimal surface of normal 

and cholesterol-fed cockerels. J. Atheroscler. Res. 4, 117, 1964.

Foredrag:
J. C. Skou: Enzymesystem involved in the active transport of Na+ and K+ across the nerve 

membrane. Symposium on Transport of Ions and Metabolism in the Nerve Cell, Stock
holm, maj 1964.

S. Christensen: Passagen af mærket cholesterol fra plasma til aortas intima-media. XI. 
Nordiske Fysiologikongres, København 1963.

Hygiejnisk Institut.
Bestyrer: professor, dr. med. Bengt Lambert (orlov fra 1.8. 1963 til 15. 10. 1963). Vikar: 
dr. med. Peder Helms.

Videnskabelige medarbejdere: cand. med. Holger Friis, dr. med. Peder Helms (orlov 
fra 1/2-64 til 30/4-64), cand. med. Richard Høegh som vikar fra 1/8-63 til 15/10-63, ci
vilingeniør Gunnar R. Lundqvist, cand. med. Iwan Mark (orlov fra 1/8-63 til 15/10-63 
samt fra 1/2-64 til 30/6-64).

I instituttets videnskabelige arbejde har desuden deltaget: cand. med. Ib Andersen 
(stipendiat), cand. med. Frank Axelsen (stipendiat), lektor Jørgen Lam, cand. med. Jørgen 
Lyngbye, cand. oecon. Jan Stehouwer og cand. med. Ejvind Vad (stipendiat).

I undervisningen har deltaget lektor, kredslæge Otto Christiansen.
Undervisning: Forelæsninger, ekskursioner, skriveøvelser og instrumentdemonstration er 

gennemført efter planen. To kurser i diætmadlavning for medicinere er afholdt.
Gæsteforelæsere: afdelingsleder, cand. polit. E. Dessau og forstander, cand. theol. Otto 

Krabbe.

Meddelelser fra instituttet:
Professor, dr. med. Bengt Lambert vikarierede som forstander for Nordiska Hälsovårds- 
högskolan fra 1.8. 1963 til 15. 10. 1963, cand. med. Iwan Mark fungerede som assistent 
samme sted i samme tidsrum. Cand. med. E. Vad har deltaget i Third International 
Biometeorological Congress, Pau (Sydfrankrig), 1.-7. september 1963. Professor, dr. med. 
B. Lambert deltog i konference i Nordiska Forskningsrådet för arktisk hygien och medicin 
i Helsingfors i februar 1964. Professor, dr. med. B. Lambert har fungeret som rådgiver 
for Nordiska Hälsovårdshögskolan. Cand. med. Ib Andersen og civilingeniør G. R. Lund
qvist har været gæsteforelæsere ved Nordiska Hälsovårdshögskolan foråret 1964.

Foredrag:
Lambert, Bengt: »Organisation av den öppna vården för alkoholskadade«. Svenska läkares 

förening för alkoholforskning. Uppsala, den 7. 6. 1964.
Lundqvist, Gunnar R.: Klimaundersøgelse i moderne byggeri »Klimatteknik för sjukhus«. 

Svenska Konsulterande WS-Ingenjörers Förening, Stockholm, den 28. 11. 1963.
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Publikationer:
Andersen, Ib & G. R. Lundqvist: Moderne skolebyggeri udfra en bioklimatisk vurdering. 

Sundhedsplejen 1963, 15:23-27.
Andersen, Ib & G. R. Lundqvist: Klimaundersøgelse i 3 gymnasieskoler. Byggeindustrien 

1964, 15:28-31.
Andersen, Ib & G. R. Lundqvist: Luftfugtighed som bioklimatisk faktor. Ingeniøren, 1964, 

10:335-339.
Andersen, Ib & G. R. Lundqvist: Fugtkonditionering og ventilation. Ingeniøren 1964, 16.
Christensen, Flemming: Uricosuric Effect of Dicoumarol. Acta Med. Scand. 1964, 175: 

461-468.
Hansen, H. Hvid & K. Zerahn: Concentration of Lithium, Sodium and Potassium in Epi

thelial Cells of the Isolated Frog Skin during Active Transport of Lithium. Acta Physiol. 
Scand. 1964, 60:189-196.

Helms, P.: Desinfektion og behandling af patienttermometre. Nordisk Medicin 1963, 70: 
1221 og Farmaceutisk tidende 1963, 73:897.

Helms, P., K. Riewerts-Eriksen, K. Rosendahl & A. Stenderup: Staphylococcus aureus 
strains isolated in Danish Hospitals April 1. to December 31. 1960. Acta Path. & 
Microbiol. Scand. 1963, 58:72.

Helms, P. & B. Lambert: Hændernes bakterieflora hos tre erhvervsgrupper. Nordisk Medi
cin 1964, 71: 81-83.

Lambert, B.: Der Feuchtigkeitsgehalt in Abfällen bei verschiedenen Einsammlungsmetho
den. Städtehygiene 1963, 9:171-175.

Lambert, B.: »Social« alkoholkonsumtion hos alkoholskadede? Svenska Läkartidningen 
1964, 61:315-318.

Lambert, B. & G. R. Lundqvist: Luftforureningsspørgsmålet i relation til de kommende års 
samfundsudvikling. Ingeniøren 1964, 4:158-162.

Lundqvist, G. R., Hans E. Ronge & Gösta Vahlne: Klimatteknik för sjukhus. SKVS nov.
1963.

Lundqvist, G. R.: Klimateknik og industribyggeri. Maskinindustrien nr. 14, 1964.
Mark, W.: Bolig og sundhed. Byggeindustrien 1964, 2:66-71.

Institut for almindelig Patologi og Bakteriologi.
Bestyrere: professor, dr. med. A. Stenderup og professor, dr. med. E. A. Freundt.

Forelæsninger i aim. patologi og bakteriologi, de obligatoriske kurser i kokoppevacci- 
nation, blodtransfusion, blodtypeserologi og bakteriologi samt kursus i arvepatologi, pato- 
fysiologi, arvelighedslære og medicinsk statistik (de to sidste for 1. dels studerende) er 
gennemført efter planen.

I undervisningen har deltaget: cand. med. A. Bach, dr. med. T. Hjort, cand. med. N. 
Juel-Nielsen, dr. med. F. Kissmeyer-Nielsen, cand. med. L. Lamm, cand. med. C. Rindom 
Schiøtt, dr. med. A. J. Therkelsen, cand. med. J. Brown Thomsen og amtslæge, dr. med. 
E. Øllgaard (vaccination).

Professor, dr. med. J. Bichel blev fra 1. 9. 63 bevilget afsked fra sin stilling som pro
fessor i aim. patologi. Professoratet er fra 1. 6. 64 besat med dr. med. E. A. Freundt.

Cand. med. L. Lamm er fra 1.2.64 ansat som vikar for dr. T. Hjort, som er på et 
års studieophold i USA.

På instituttet har desuden arbejdet: stud. med. Poul Andersen, cand. med. M. Fischer, 
cand. med. Hanne Gram, cand. pharm. U. Hammer, cand. pharm. J. J. Hejgaard, cand. med. 
H. Høstrup, cand. med. Ruth Østerby.

Dr. Stenderup deltog i internationalt kollokvium over mycologi i Antwerpen i december 
1963 og i Nordisk Kongres for Patologi og Microbiologi i Oslo i juni 1964. Dr. Stenderup 
var medlem af det fagkyndige udvalg til bedømmelse af indkomne ansøgninger til profes
soratet i aim. patologi.

J. Brown Thomsen deltog i internationalt kollokvium over mycologi i Antwerpen i de
cember 1963, i kursus i medicinsk mycologi i Baarn, Holland, marts 1964, og i Nordisk 
Kongres for Patologi og Microbiologi i Oslo i juni 1964.

Cand. med. Ruth Østerby modtog universitetets guldmedalje for besvarelse af prisop
gaven i medicin og bakteriologi.
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Foredrag:
A. Stenderup: Opportunistiske svampeinfektioner. Foreningen af Yngre Hospitalslæger i 

Aarhus, januar 1964.
A. Stenderup: Hospitalsinfektioner. Aalborg Kommunehospital, januar 1964.
A. Stenderup: Hospitalsinfektioner og hospitalshygiejne. Akademiet for de Tekniske Vi

denskaber, januar 1964.
A. J. Therkelsen: Looking at human chromosomes. Medical Summer School, Århus, august

1963.
A. J. Therkelsen: Genetiske problemer vedrørende anvendelsen af ioniserende stråling. 

Det lægevidenskabelige fakultets isotopkursus, Århus, februar 1964.
A. J. Therkelsen: Teknikken ved cytogenetiske undersøgelser. Illustreret ved et tilfælde af 

»Sertoli-cell-only« syndromet. Foreningen af Yngre Hospitalslæger i Aarhus, januar
1964.

T. Hjort: Autoimmun-fænomenet hos mennesker. Teoretiske og kliniske betragtninger. Jydsk 
Biologisk Selskab, oktober 1963.

C. Rindom Schiøtt: Aktuelle virusproblemer. Klaksvig, Tværå og Thorshavn, sommeren
1963.

C. Rindom Schiøtt: Isolering af gærsvampe fra rodkanaler. Dansk Tandlægeforenings 30. 
januarkursus, København, januar 1964.

C. Rindom Schiøtt: Virusbetingede anthropo-zoonoser. Foreningen af Yngre Hospitalslæger 
i Aarhus, januar 1964.

Rindom Schiøtt: Om virus. Jydsk selskab for naturvidenskab, marts 1964.
Rindom Schiøtt: Virusmultiplikation. Lægekredsforeningen for Djursland, Ebeltoft, april
1964.

Bach: Hæmatologiske og serologiske undersøgelser ved lymfogranulomatosis maligna. 
Foreningen af Yngre Hospitalslæger i Aarhus, januar 1964.

Brown Thomsen: Identifikation af gærsvampe. Foreningen af Yngre Hospitalslæger i Aar
hus, januar 1964.
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Publikationer:
Stenderup sammen med Kirsten Rosendal, Peder Helms og K. Riewerts Eriksen: Sta
phylococcus aureus strains isolated in Danish hospitals from April 1st to December 
31st 1960. Acta Path, et Microbiol. Scand., 58:72, 1963.

Stenderup: Factors affecting frequency of infection in mothers and newborn infants. 
Infection in Hospitals, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1963.

Stenderup sammen med K. Bjørn Jensen, J. Bichel og J. Brown Thomsen: Oesophageal 
Moniliasis, Acta Medica Scandinavica, 1964.

J. Therkelsen: Del Castillo Syndrome with Female Karyotype, Lancet, 1:884, 1964.
J. Therkelsen: Lyonisation of the X-chromosome. Lancet, 1:987, 1964.
J. Therkelsen: Genetik. Lærebog for medicinske studerende, 2. udg. 1963.
J. Therkelsen: Sterile Male with the Chromosome Constitution 46-xx. Cytogenetics,
1964.

J. Therkelsen: »Sandwich« technique for the establishment of cultures of human skin 
for chromosome investigation. Acta Path, et Microbiol. Scand., 1964.

Bach: Studies on the possible antineoplastic effect of thalidomide. Acta Path, et Mi
crobiol. Scand., 59:491, 1964.

Hjort: »Thyroglobulin« in the serum. Acta Med. Scand., 174:137, 1963.
Hjort: The occurrence of antibody against »second colloid antigen« (CA-2 antibody) 
in patients with and without thyroid disease. Acta Med. Scand., 174:147, 1963.

T. Hjort, F. Jeppesen, K. Okholm og J. Temler: The prognostic significance of thyroid 
auto-antibodies in the development of post-operative myxoedema. Dan. Med. Bull., 
10:159, 1963.

T. Hjort: Autoimmunisering ved thyreoidea-lidelser. Metodologiske, kliniske og teoretiske 
problemer. Disputats, 1963.

C. Rindom Schiøtt: Antibodies in Danish cattle against myxovirus parainfluenza type 3. 
Acta Vet. Scand., 4:221, 1963.
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C. Rindom Schiøtt: Antibody in man against a bovine strain of parainfluenza type 3. 
Acta Path, et Microbiol. Scand., 59:239, 1963.

C. Rindom Schiøtt: Virus og vært. Mdskr. f. prakt. lægegern. & socialmed., oktober 1963, 
s. 381.

Farmakologisk Institut.
Professor, dr. med. Ib Holm-Jensen.

Videnskabelige medarbejdere: lektor, amanuensis, cand. med. Folmer Nielsen Kusk 
og amanuensis, cand. med. Frederik Viggo Andreasen.

Laboratoriemester, finmekaniker Børge Poulsen.
Som gæster i laboratoriet har arbejdet overlæge Poul Schleisner, cand. med. Hans 

Jørgen Jensen og civilingeniør Gunnar R. Lundqvist.
Undervisningen er gennemført efter planen.

Publikationer:
Frederik Andreasen: A New Method for the Estimation of the Mechanical Resistance of 

the Red Blood Corpuscles. Scand. J. Clin. & Lab. Investigation, 16, no. 5 (1964).
Ib Holm-Jensen: Automatic Recording in Conductometric Precipitation Titration of Carbon 

Dioxide. Anal. Chim. Acta, (i trykken).
F. Nielsen Kusk: Chemical Determination of Mercury in Air. Scand. J. Clin. & Lab. 

Investigation, 16, supp. 77 (1964).
F. Nielsen Kusk: Determination of Mercury in Biological Materials. Scand. J. Clin. 

& Lab. Investigation, 16, no. 6 (1964).

Retsmedicinsk Institut.
Professor, dr. med. Jørgen B. Dalgaard.

Lektor i retsmedicin: professor, dr. med. Kai Nielsen.
Lektor i socialmedicin: amtslæge, dr. med. P. Wiingaard.
Konsulent i kemi: overlæge, dr. med. R. Keiding.
Videnskabelige medarbejdere: cand. med. Kamma Gerner Bertelsen (vikar fra 1/4-64), 

cand. med. Markil Gregersen (fra 1/10-63), cand. med. O. Myhre Jensen (til 31/10-63), 
undervisningsassistent, landsretssagfører Erik Lauritzen, cand. med. Gunnar Retbøll (fra 
1/6-63) og cand. med. W. Wederkinch (til 31/10-63).

Gæster, der har arbejdet ved instituttet: Kandidatstipendiat, cand. med. Einar Krag, 
overbetjent S. Krog Nielsen, stud. med. E. Juhl samt cand. med. Holger Friis.

Undervisningen er gennemført efter planen.
Gæsteforelæser: Afdelingsleder, dr. med. Jørgen A. Voigt, Københavns universitets rets

medicinske institut.
Professor Dalgaard har i det forløbne år været dekan for det lægevidenskabelige fakul

tet.
Professor Dalgaard deltog 3.-5. februar 1964 i Nordiska Medicinska Undervisnings

motet, Helsingfors, i XIV Nordiske kongres for patologi og mikrobiologi, Oslo 25.-27. juni 
1964, samt i Nordisk retsmedicinsk forenings 2. møde, Oslo 29.-30. juni 1964. Professor 
Kai Nielsen og cand. med. M. Gregersen deltog i sidstnævnte møde.

Foredrag:
Jørgen B. Dalgaard: 1) Kulilteselvmord og 2) Medicolegale ligsyn. Nordiska Hälsovårds- 

högskolan, Göteborg, 17/9-1963.
Jørgen B. Dalgaard: 1) Kirurgisk-retsmedicinske problemer og 2) Kirurgens juridiske an

svar. Dansk Kirurgisk Selskabs videreuddannelseskursus, Århus, 15/5-1964.
Jørgen B. Dalgaard: Selvmord med automobiler. XIV Nordiske Kongress for Patologi 

og Mikrobiologi, Oslo, 25.-27. juni 1964.
O. Myhre Jensen: Sulfatanalyser som hjælpemiddel i uræmidiagnostikken post mortern. 

Ibid.
Kai Nielsen: 1) Traumatisk aortaklapruptur og 2) Selvmord med 2,4-Diklorfenoxyeddike- 

syre. Nordisk Retsmedicinsk Forenings 2. møde, Oslo, 29.-30. juni 1964.
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Publikationer:
Jørgen B. Dalgaard: Fatal right ventricular perforation during cardiac catheterization 

Acta med. scand. 175:697-702, 1964.
Jørgen B. Dalgaard: Trafikulykker - retsmedicinske synspunkter (disk.). Dansk Med. Selsk., 

Nord. Med. 71:662-663, 1964.
Jørgen B. Dalgaard og Markil Gregersen: Forgiftningsfaren under søtransport af ferrosili

cium. Nord. Med. 71:271-273, 1964.
O. Myhre Jensen: Traumatisk aortaruptur. Nord. Med. 71:337-340, 1964.
W. Wederkinch: Semi-micro-method for the determination of carboxyhaemoglobin by 

micro-diffusion, reduction of palladium ions and titration of iodide. Scand. J. clin. 
Lab. Invest. 16/3-4, 1964.

W. Wederkinch: An improved micrometer syringe burette. Ibid.
Erik Secher-Hansen: Subarachnoidal haemorrhage and sudden unexpected death. A medico

legal material. Acta neurol. scand. 40:115-130, 1964.
Jørgen Simonsen: Subaraknoidal blødning ved små hovedtraumer under alkoholintoksika- 

tion. Nord. Med. 69:718-721, 1963.
P. Wiingaard. Handicappede skoleelever og skolegymnastikken. U. f. L. (i trykken).

ÅRSBERETNING FRA HOSPITALERNE

Intern medicin.
Århus kommunehospital, medicinsk afdeling C.
Professor, overlæge, dr. med. C. Holten.

I efterårssemestret 1963 og forårssemestret 1964 er undervisningen foregået efter de 
tidligere retningslinier.

Der er afholdt forelæsninger i klinisk medicin (1).
Examinatorier i klinisk medicin for 7. og 8. semesters studenter (2).
Obligatorisk medicinsk overlægeklinik (3).
Sidstnævnte undervisning har været overladt til ass. overlæge, lektor, dr. med. Villy 

Posborg Petersen.
Volontørundervisningen er foregået efter studieplanen, tutorer har været dr. med. 

Vagn Rønnov-Jessen og reservelæge Jacob Hansen og fra 1. marts 1964 dr. Bent Hastrup 
i stedet for dr. V. Rønnov-Jessen.

Professor Holten var opponent ex officio ved Tage Hjorts disputats: Autoimmunisering 
ved thyreoidealidelser, d. 5. december 1963.

Professor Holten deltog efter indbydelse i et af Miami Heart Institute arrangeret inter
nationalt symposium om Anticoagulants in ischemic heart disease i Miami, Florida 9.-11. 
januar 1964.

Professor Holten holdt foredrag: 1) Pathologie Features in Acute Coronary Occlusion: 
Comparison of Cases treated with and without Anticoagulants, 2) Anticoagulant Treatment 
in Acute Myocardial Infarction, an Evaluation of the Importance of Adequate Dosage.

Publikationer:
C. Holten: Hypertensionens causale diagnose. Ugeskrift for Læger, 125, 581-88, 1963.
V. Posborg Petersen: Knoglesygdomme og sygdomme i calcium-fosforstofskiftet. Medicinsk 

Kompendium, 9. udgave, 1963.
V. Posborg Petersen: Potassium and magnesium turnover in magnesium deficiency. Acta 

med. scand. 174, 595, 1963.
Vagn Rønnov-Jessen: Cerebrale komplikationer ved nitroglycerinbehandling af angina 

pectoris. Ugeskrift for Læger, 125, 1071-1073, 1963.
Samme: Medikamentel behandling af hypertensio arterialis. Nordisk Medicin, 71, 17, 

532-539, 1964.
Samme: Blood-Volume During Treatment of Hypertension with Guanethidine. Acta med. 

scand., 174, 3, 307-310, 1963.
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Jacob Hansen: Spontaneous Rupture of a Papillary Muscle of the Heart. Year Book of 
Cardiovascular and Renal Diseases, pag. 219, 1962-3.

M. Deutch & H. G. Jespersen: The Detection of Significant Bacteriuria. Acta med. scand. 
175, 191, 1964.

Karen Johanne Gravesen & Helmer Søgård: Enteritis regionalis, morbus Crohn. Uge
skrift for Læger, 125, 545-552, 1963.

Børge Larsen & Jørgen Lyngbye: An Attempt to Localize Macroglobulins by Means of 
Paper Electrophoresis. Acta med. scand., 173, 521, 1963.

Fl. Christensen: Uricosuric effect of Dicoumarol. Acta med. scand., 175, 461-468, 1964. 
L. Sand Strömgren: Anticoagulant Treatment of Acute Myocardial Infarction. The im

portance of Adequate Dosage. Acta med. scand., 175, 473-481, 1964.

Foredrag:
C. Holten: Den renale hypertensions diagnose: Jydsk Medicinsk Selskabs møde, november

1963.
Desuden ovenstående to foredrag ved internationalt symposium, Miami.
H. G. Jespersen: Følgetilstande efter ventrikelresection for ulcus ventriculi et duodeni. 

Jydsk Medicinsk Selskabs møde, 2. maj 1964.

Århus kommunehospital, medicinsk afdeling M.
Professor, overlæge, dr. med. Knud Lundbæk.

Efterårssemestret 1963 og forårssemestret 1964. 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. E. Dollerup og cand. med. J. Lyngsøe, senere cand. med. C. Munkner. - 5. 
Forelæsninger over propædeutisk medicin ved undervisningsassistent cand. med. C. Munk
ner, senere cand. med. G. Gregersen. - 6. Undervisning af volontører og praktikanter på 
medicinsk afdeling M og medicinsk ambulatorium.

Fra afdelingen er der i tiden 1. april 1963 til 31. marts 1964 udgået følgende 
publikationer:
V. Esmann, K. Lundbæk & P. H. Madsen: Types of exudates in diabetic retinopathy. Acta 

opathy during administration of p-amino-salicylate (PAS). Acta med. scand., 174, 99,
1963.

V. Esmann, K. Lundbæk & P. H. Medsen: Types of exudates in diabetic retinopathy. Acta 
med. scand., 174, 375, 1963.

V. Esmann: Effect of insulin of human leucocytes. Diabetes, 12, 545, 1963.
S. Eskjær Jensen, K. Lundbæk & J. Lyngsøe: The effect of carbohydrate restriction on 

glucose tolerance, serum insulin-like activity and growth hormone-dependent sulfation 
factor in the serum of diabetics. Acta med. scand., 174, 769, 1963.

K. Lundbæk: Insulinets virkning på nogle væv in vitro og den kliniske betydning heraf. 
Nord. Med., 69, 529, 1963.

J. Lyngsøe: Antiinsulin inhibition of insulin-like activity in electrophoretically separater
serum protein fractions. Acta med. scand., 174, 589, 1963.

I samarbejde med andre afdelinger:
R. Keiding & K. Lundbæk: Serum alkaline phosphatase, SGOT and SGPT during treatment 

of diabetic patients with tolbutamide and insulin. Acta med. scand., 174, 133, 1963.
K. Lundbæk & R. Malmros: Hypofyseectomi. Med. Aarbog, 7, 337, 1963-64.
V. Ohrt: Rubeosis iridis diabetica. Danish Med. Bull., 11, 17, 1964.
E. Reske-Nielsen & K. Lundbæk: Diabetic encephalopathy. Acta neurol. scand., Suppl. 4, 

273, 1963.
Professor Lundbæk har holdt gæsteforelæsninger i Dublin (Montgomery Lecture), 

i Postgraduate School of Medicine, London, samt ved universiteterne i Lund og Louvain.
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Professor Lundbæk og cand. med. J. Lyngsøe har deltaget i Internationalt Adipositas-sym- 
posium, Falsterbo, i august 1963. Professor Lundbæk har deltaget i pancreas-histologisym- 
posiet, Uppsala, i august 1963, samt i Internationalt Diabetes-symposium, Genève, novem
ber 1963, sammen med cand. med. H. Ørskov.

Foredrag:
E. Dollerup har holdt følgende foredrag: »Calcium, Phosphorus and Nitrogen content 

of normal and osteoporotic human bone«, First European Bone and Tooth Symposium, 
Oxford, April 1963 samt »Osteoporose« på medicinska kliniken, Lund, september 1963. - 
K. Lundbæk har holdt foredragene: »Sendiabetiske og senile karforandriger«, Gerontologisk 
Kongres, august 1963. »Diabetesætiologien«, Jydsk Medicinsk Selskab, oktober 1963. »Dia
betes terapi«, International Course of Medical Rehabilitation, Januar 1964. K. Lundbæk &
J. Lyngsøe: »Obesity and Diabetes«, Adipositas-symposiet, Falsterbo. - O. J. Rafaelsen har 
holdt foredrag om »Bioassap of insulin by localized intraperitoneal action«, og H. Ørskov 
om »Comparison of immunoassay and immunobioassay of insulin«, begge ved Diabetes- 
symposiet i Genève. - G. Gregersen har talt om »Neurofysiologiske undersøgelser ved 
diabetes mellitus«, Dansk neurologisk selskab, maj 1963.

Århus amtssygehus, medicinsk afdeling.
Professorer ved den kliniske praktikantundervisning, overlæge, dr. med. Poul Bastrup-Mad- 
sen og overlæge, dr. med. Poul Bechgaard.

Undervisning:
Dr. Bastrup-Madsen har afholdt medicinsk overlægeklinik efterårssemestret 1963 og 

forårssemestret 1964.
Dr. Bechgaard har afholdt medicinsk overlægeklinik efterårssemestret 1963 og forårs

semestret 1964.
Tutor, dr. Niels Schwartz Sørensen har haft propædeutisk undervisning for volontører.

Publikationer:
P. Bastrup-Madsen: Evaluation of Aqueous Vitamin Bi* in Long-term Therapy of Per

nicious Anæmia. Acta Medica Scand. 1963, 173, 557-560.
P. Bechgaard: Det thorakale segmentsmertesyndrom og dets differentialdiagnostiske betyd

ning. Nord. Med. 1963, 69, 676.
P. Bechgaard: Luftelektricitetets biologiske og terapeutiske virkning. Sundhedsplejen 15. 

årgang, nr. 3, 31-36, 1963.
P. Bechgaard & O. Bentzen: Høreforstyrrelser udløst fra columna cervicalis. Nord. Med.

1963, 69, 673.
B. Nordentoft Jensen: Differentiation between the electrophoretic pattern of serum alkaline 

phosphatase in bone disease and in liver disease. Clinical Science. Vol. 26. Part 2.
1964.

E. Stovby Mortensen: Angina pectoris - pseudoangina pectoris. Nord. Med. 1963, 
69, 680.

N. Schwartz Sørensen: Creatine phosphokinase in the diagnosis of myocardial infarction. 
Acta Med. Scand. 1963, 174, 725.

Foredrag:
P.Bastrup-Madsen: Care of haemophilic patients. Internat. Course of Medical Rehabilita

tion. Jan. 1964.
P. Bastrup-Madsen: Affektioner i mundhulen ved hæmatologiske lidelser. Oto-rhino-laryngo- 

logisk selskab. April 1964.
P. Bechgaard: Luftelektricitet og iagttagelser vedrørende moderne boliger. Industrimedicinsk 

selskab. Nov. 1963.
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P. Bechgaard: Arterial hypertension 30 Years Follow-up Study. Chicago Heart Association. 
Februar 1964.

B. Nordentoft Jensen and N. R. Keiding: Alkaline phosphatase fractions of human serum, 
lymph and bile. Symposium on multiple molecular forms of enzymes and their use in 
clinical diagnosis. April 1963. University of Ghent, Faculty of Medicine, in collabora
tion with the Belgian Society for Clinical Chemistry. (Ref. Nature vol. 199 no. 4892, 
1963).

B. Nordentoft Jensen: Fractionering af alkaliske fosfataser i serum fra patienter med lever- 
og knoglelidelser. Dansk Selskab for klin. Kemi og klin. Fysiologi og Dansk selskab for 
intern medicin. Maj 1963.

B. Nordentoft Jensen: Jernmangelanæmier og deres behandling. Forelæsning ved post- 
graduat kursus for praktiserende læger. Februar 1963.

Kirurgi.
Professor, overkirurg, dr. med. V. Aalkjær; professor, overkirurg, dr. med. N. Blixenkrone- 
Møller; professor, overlæge Tyge Søndergaard.

Undervisningen er gennemført efter læseplanen.

Fra de kirurgiske afdelinger K, L og T er udgået følgende publikationer:
Carl Krebs, N. Blixenkrone-Møller & V. Mosekilde: Preservation of Ovarian Function in 

Early Cervical Cancer after Surgical Lifting of the Ovaries and Radiation Therapy. 
Acta Radiologica I 1963, s. 176.

N. Blixenkrone-Møller: Prophylactic Chemoterapy in Macroscopically Radical Operations 
for Cancer of the Gastrointestinal Tract. Bull. Soc. Internat, de Chirurgie XXIII, 1964, 
s. 57.

Mogens Andersen: Priapismus. Nordisk Medicin 69:479, 1963.
Hans Svane & P. Ottosen: Peripheral Arterial Embol. J. Cardiovasc. Surg. 4:282, 1963.
P. Ottosen & Hans Svane: Traumatic Vascular Lesions. J. Cardiovasc. Surg. 4:303, 1963.

Særlige hverv:
N. Blixenkrone-Møller: Medlem af bedømmelsesudvalget ved besættelse af professorat 

i kirurgi ved Helsingfors Universitet.

Pædiatri.
Professor, overlæge, dr. med. Bent Andersen.

Efterårssemestret 1963 og forårssemestret 1964: 1. Eksaminatoriske klinikker for eks
amensholdet (2). - 2. Forelæsninger over pædiatri (1). - 3. Afholdelse af obligatorisk over
lægeklinik ved ass. overlæge, lektor Ole Mortensen (2). - 4. Praktikantundervisning på af
delingen.

Dermato-venerologi.
Professor, overlæge, dr. med. Esbern Lomholt.

Efterårssemestret 1963 og forårssemestret 1964: 1. Kliniske demonstrationer over pa
tienter med hud- og kønssygdomme (2). - 2. Forelæsninger over hud- og kønssygdomme 
(1). - 3. Undervisning af praktikanter på afdelingen.

Neurologi.
Professor, overlæge, dr. med. C. J. Munch-Petersen.

Efterårssemestret 1963 og forårssemestret 1964: 1. Forelæsning over neurologi (3). -
2. Undervisning af praktikanter på afdelingen. - 3. Kurser over neuropathologi og kliniske 
undersøgelsesmetoder med bistand af kliniske assistenter: dr. Agnes Dalby og dr. Peter 
Berggreen.
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Publikationer:
Palle Juul-Jensen: Epilepsy - a clinical and social analysis of 1020 adult patients with 

epileptic seizures. Disputats, Aarhus Universitet, december 1963. Munksgaard, Køben
havn 1963.

Ejner Pedersen: Medikamentel behandling af spasticitet. Nordisk medicin 1964, 71:17.
Ejner Pedersen: Spasticitet. Sclerosen, maj 1964.
Ejner Pedersen & Palle Juul-Jensen: Behandling af dissemineret sclerose. Ugeskrift for Læ

ger 1964, 126:645.

Foredrag:
Gunnar Gregersen: Diabetisk neuropathi. 29. nordiske kongres for intern medicin, juni

1964.

Radiologi.
Professor, overlæge, dr. med. Sigvard Kaae.

Efterårssemestret 1963 og forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over radioterapi ved 
maligne lidelser, cancerologi og radiobiologi i forbindelse med lektor i radioterapi ass. over
læge Arne Sell. - 2. Forelæsninger over radiofysik ved afdelingsforstander, dr. phil. C. B. 
Madsen. - 3. Demonstration af patienter med maligne gynækologiske lidelser, specielt 
cancer colli uteri. - 4. Kliniske demonstrationer af patienter i Radiumstationen ved lek
tor Arne Sell. - 5. Forelæsninger over røntgendiagnostik ved lektor i røntgendiagnostik, 
overlæge Eyvind Mosekilde og undervisningsassistent, overlæge Erling Ratjen. - 6. Fore
læsninger i normal røntgenanatomi og røntgendiagnostiske undersøgelsesmetoder ved lektor 
Eyvind Mosekilde.

Publikationer fra Radiumstationen, Kræftforskningsinstituttet, Aarhus Kommunehospi
tals radiologiske afdeling R og neuroradiologiske afdeling P:
Andersen, S. Ry og S. Kaae: Tumorer i øjet og orbita. Nordisk Lärobok i Tumörsjukdomer, 

p. 265-270, 1963.
Bach, A., J. Bichel and J. J. Hejgaard: Studies on the possible anti-neoplastic effect of Tha

lidomide. Acta path, microbiol. scand. 59:491-499, 1963.
Bichel, J.: Tumorkemoterapi. Nordisk Lärobok i Tumörsjukdomer, p. 110-111.
Bichel, J.: La incidencia de células mononucleares atipicas en la sangre y su posible 

significado. Fol. clin. int. 13:349-351, 1963.
Bichel, J.: Tratamiento de la leucemia a base de sustancias radioprotectoras en combi

nation con la quimioterapia. Fol. clin. int. 13-1-4, 1963.
Bichel, J., K. Bjørn Jensen and E.B. Thorling: On the effect of Buthiopurine in acute 

leukemia. Neoplasma. In press.
Bichel, J., A. J. Therkelsen und A. Stenderup: Untersuchungen über die mögliche Cancer- 

ogenicität eines Polyglycerinesters. Arzneimittel-Forschung 14:238-239, 1964.
Everberg, G., E. Ratjen, and H. Sørensen: Wildervanck’s syndrome. Klippe-Feil’s syn

drome associated with deafness and retraction of the eyeball. Brit. J. Radiol. 36:562-567, 
1963.

Everberg, G., E. Ratjen and H. Sørensen: Unilateral atresia of the internal auditory meatus, 
confirmed by radiography. Brit. J. Radiol. 36:568-573, 1963.

Hasner, E. og S. Kaae: Tumorer i mamma. Nordisk lärobok i Tumörsjukdomer, p. 434- 
450, 1963.

Jensen, K. Bjørn, A. Stenderup, J. Brown Thomsen and J. Bichel: Oesophageal moniliasis 
in malignant neoplastic diseases. Acta med. scand. 174:455-459, 1964.

Jensen, K. Bjørn, E. B. Thorling and C. J. Andersen: Serum copper in Hodgkin’s disease. 
Scand. J. Haemat. 1, 1964. In press.

Kaae, S. og S. Ry Andersen: Øje og orbita. Nordisk lärobok i Strålterapi, p. 196-201, 
1963.

Kaae, S. og E. Hasner: Mamma. Nordisk lärobok i Strålterapi, p. 272-277, 1963.
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Kaae, S. og Aa. Videbæk: Blod og bloddannende organer. Nordisk lärobok i Strålterapi, 
p. 177-181, 1963.

Madsen, Bent: Osteolysis of the acromial end of clavicle following trauma. Brit. J. Radiol. 
36:822-828, 1963.

Mørch, E. M., M. Palling and E. Ratjen: Roentgenological Examination and Diagnosis by 
Panoramix. Odontologisk Tidsskrift 72:5-11, 1964.

Olsen, Kaj: A spontaneous transplantable C3H mouse leucosis (NJA). Acta path, micro- 
biol. scand. 60, 1964. In press.

Thorling, E. B.: En semikvantitativ metode til bestemmelse af makroglobulin i serum. 
Nord. Med. 71:440, 1964.

Thorling, E. B.: Mielomatosis leucemica - leucemia de plasmatocitos. Informe de un caso. 
Folia clin. int. 14:161-166, 1964.

Thorling, E. B.: A simple screening test for Waldenstrom’s macroglobulinaemie. Nature 
197:605-606, 1963.

Thorling, E. B. and J. Ersbak: Erythropoiesis and hypernephroma. Scand. J. Haemat. 1:38— 
46, 1964.

Videbæk, Aa. og S. Kaae: Maligne sygdomme i blod og bloddannende væv. Nordisk Läro
bok i Tumörsjukdomer, p. 225-236, 1963.

Foredrag:
Hansen, H.: Splitfield-Rotation combined with two opposing fields in treatment of lung

cancer. Nordisk Forening for medicinsk Radiologi’s kongres i Helsingfors, juni 1964.
Kaae, S.: Cancer mammae. Indications for curative therapy. Symposium. Congress of the 

Union Internationale contre le Cancer. Antoni van Leeuwenhoek-Huis, Amsterdam, 
september 1963.

Kaae, S.: Preoperative X-ray therapy in cancer of the breast. Symposium on vascular 
dissemination of malignant tumours. Schweizerische Akademie der medizinischen Wis
senschaften. Geneve 1963.

Madsen, C. B.: Beregning af strålebeskyttelse ved Mobaltron og Betatron. Nordisk Fysiker
møde, Oslo, september 1963.

Madsen, C. B.: Simulator i Aarhus. Nordisk Fysikermøde, Oslo, september 1963.
Olsen, Kaj: Dispersin - en faktor i normalt væv, der neutraliserer maligne celler. Nordisk 

Cancerunions symposium om virus og cancer. Saltsjöbaden, juni 1964. 
Endvidere er afholdt:
Det 2. isotopkursus under det lægevidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet. Kursus 

er afholdt i forbindelse med Kemisk Institut og andre institutter ved Aarhus Universitet.
Dansk Radiologisk Selskabs 5. postgraduate kursus i røntgendiagnostikkens basisfag 

i Aarhus.
Dansk Radiologisk Selskabs 2. postgraduate kursus i radioterapi i Aarhus.

Patologisk anatomi.
Professor, prosektor, dr. med. Steen Olsen.

Efterårssemestret 1963 og forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over patologisk ana
tomi for studerende i 4.-7. sem. - 2. Demonstrationer og eksaminatorier over frisk ma
teriale for studerende i 5.-7. sem. - 3. Forelæsninger og øvelser over patologisk histologi 
for studerende i 5.-6. semester ved lektor, viceprosektor Tage Lund. - 4. Eksaminatorier 
over patologisk histologi for studerende i 7. semester ved lektor, viceprosektor Tage Lund. 
- 5. Demonstrationer og eksaminatorier over frisk materiale for studerende i 3.-4. semester 
ved undervisningsassistent, reservelæge Jørgen Hastrup. - 6. Propædeutiske forelæsninger 
over patologisk anatomi for studerende i 1.-2. semester ved klinisk assistent Thomas Jør
gensen og klinisk assistent Olaf Myhre Jensen. - 7. Assisterende overlæge, dr. med. Edith 
Reske-Nielsen har afholdt 3 forelæsninger henholdsvis efterårssemestret 1963 og forårs
semestret 1964 over udvalgte neuropatologiske emner. - 8. Undervisning af praktikanter 
og volontører på Patologisk-anatomisk Institut.
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Publikationer:
E. Berg, J. Hastrup, C. Mouritzen og J. Skall-Jensen: Myxoma of the left Atrium. Acta 

Chir. Scand. 127:257-269, 1964.
Claus Brun, Steen Olsen, Flemming Raaschou og Arne W. S. Sørensen: Gulds lokalisation 

i nyrevæv efter sanocrysinbehandling undersøgt med perkutan nyrebiopsi. U. f. L. 125, 
nr. 38, side 1308-1312, 1963.

Foredrag:
C. Brun, Steen Olsen, F. Raaschou og A. W. S. Sørensen: On the Kidney in Rheumatoid 

Arthritis. A Biopsi Study. (II int. Congress of Nephrology, Prag 1963).
C. Brun, Steen Olsen, F. Raaschou og A. W. S. Sørensen: The Localisation of gold in 

the Human Kidney Following Chrysotherapy. A Biopsy Study. (II int. Congress of 
Nephrology, Prag 1963).

Neuropatologisk Laboratorium.
Publikationer:

C. C. Hansen og Edith Reske-Nielsen: Pathological Studies in Perceptive Deafness. A 
Patient with Hydrops of the Labyrinth. Supplement til Acta Oto-Laryngologica, 1964.

Edith Reske-Nielsen, Aage Harmsen og R. Malmros: Congenital Ependymoma in the 
Lateral Ventricle. Acta Neurologica Scandinavica. 1964 (in press).

Edith Reske-Nielsen, K. Svendsen og H. Søgaard: Cerebrale embolier, som følge af stum 
juvenil endocarditis. Acta Neurologica Scandinavica. 1964 (in press).

Foredrag:
C. C. Hansen og Edith Reske-Nielsen: Pathological Studies in Perceptive Deafness. Patients 

with Presbyacusis. Gerontologisk Kongres, Århus. August 1963.
Edith Reske-Nielsen og Knud Lundbæk: Diabetic Encephalopathy. Diffuse and Focal Le

sions of the Brain in Long-Term Diabetes. Gerontologisk Kongres, Århus, august 1963.
C. C. Hansen og Edith Reske-Nielsen: Patologisk-anatomiske forandringer i cochlea og 

de centrale ledningsbaner hos patienter med presbyacusis. XIV Nordisk Kongress for 
Patologi og Mikrobiologi, Oslo, juni 1964.

Edith Reske-Nielsen, K. Svendsen og H. Søgaard: Analyse af et klinisk ikke-diagnosticeret 
tilfælde af endocarditis. (Klinisk, neuropatologisk og patologisk-anatomisk studie). XIV. 
Nordisk Kongress for Patologi og Mikrobiologi, Oslo, juni 1964.

Epidemiologi og klinisk medicin
ved Marselisborg Hospital, afdeling A.

Professor, overlæge, dr. med. Gregers Nørby.
Efterårssemestret 1963 og forårssemestret 1964: Forelæsninger i klinisk medicin og 

medicinske klinikker for de ældste studerende. Endvidere har professoren i forbindelse 
med lektor, dr. med. S. Eskjær Jensen afholdt kursus i epidemiske sygdomme. Ved prak
tikantundervisningen på afdelingen har undervisningsassistent, cand. med. P. Schleisner 
og de kliniske assistenter, cand. med. Ebbe Strange Petersen og cand. med. Henry Karstoft 
medvirket.

Neurokirurgi.
Professor, overlæge, dr. med. Richard Malmros.

Efterårssemestret 1963 og forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over neurokirurgi. - 
2. Klinisk kursus i neurokirurgi.

Fra afdelingen er udgået følgende arbejder og holdt følgende foredrag:
K. Lundbæk og R. Malmros: Hypofysectomi. (Medicinsk Årbog 1963/64).
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R. Malmros: Compression of the Spinal Cord in Severe Kyphosis. (Foredrag, International 
Course on Medical Rehabilitation, Arhus, januar 1964).

R. Malmros: Neurokirurgisk forelæsning om afasi med patientdemonstration. (Foredrag, 
Supplerende kursus for skoleledere og lærere ved særforsorgsinstitutionerne, Århus, ja
nuar 1964).

R. Malmros: Kroniske smertetilstande efter herpes zoster. Foreløbig meddelelse om en ny 
operationsmetode. (Foredrag, Jydsk Medicinsk Selskab, Arhus, maj 1964).

R. Malmros: Hjernetumorer. (Foredrag, Danske operationssygeplejerskers årsmøde, Arhus, 
maj 1964).

R. Malmros: Behandling af cranie- og hjernelæsioner. (Foredrag, Dansk Kirurgisk Selskabs
3. del-kursus vedr. videreuddannelse i kirurgi, Århus, maj 1964).

R. Malmros: Spinalkanalens traumatiske lidelser. (Foredrag, Dansk Kirurgisk Selskabs 3. 
del-kursus vedr. videreuddannelse i kirurgi, Århus, maj 1964).

Jens H. Rasmussen: Om journalføring. (Foredrag, Kursus i Talepædagogisk Forening og 
Statens Institut for Talelidende, Århus, maj 1964).

E. Reske-Nielsen og R. Malmros: Congenital Ependymoma in the Lateral Ventricle. (Of
fentliggøres i Acta Neurologica Scandinavica).

Oto-Rhino-Laryngologi.
I efterårssemestret 1963 og forårssemestret 1964 er følgende kurser og forelæsninger af
holdt: 1. Forelæsning over oto-rhino-laryngologi. - 2. Kliniske demonstrationer og eksa
minatorier. - 3. Eksaminatorier og propædeutisk kursus ved lektor, dr. med. O. Jepsen. -
4. Forelæsning over audiologi ved overlæge ved Statens Hørecentral, lektor, dr. med.
O. Bentzen. - 5. Forelæsning over foniatrisk emne ved lektor, dr. H. Abrahams.

Publikationer:
H. C. Andersen, C. C. Hansen og E. B. Neergaard: Sound transmission in ears with three 

fenestra. Experimental studies on sound transmission in the human ear III. - Acta 
Oto-Laryngologica, suppl. 183, 1963.

H. C. Andersen, C. C. Hansen og E. B. Neergaard: Experimental studies on sound trans
mission in the human ear. V. Function of stapedial prothesis. - Acta Oto-Laryngologica, 
vol. 57, 1963.

C. C. Hansen og Edith Reske-Nielsen: Pathological studies in perceptive deafness. A patient 
with hydrops of the labyrinth. Acta Oto-Laryngologica, suppl. (in press), 1964.

C. C. Hansen og Edith Reske-Nielsen: Cortial hearing loss in patient with glioblastoma. 
Neuropathologie analysis of case. - Year Book of Ear, Nose and Throat, 1963-1964.

O. Jepsen: »Middle-Ear Muscle Reflexes in Man«, pp. 193-240, i »Modern Developments 
in Audiology«, ed. J. Jerger, Academic Press, New York-London, 1963.

O. Jepsen og K. A. Thomsen: »Øre-næse-mund- og halssygdomme«, Munksgaards forlag 
(under trykning), 1964.

Publikationer udgået fra Statens Hørecentral:
O. Bentzen: Det otosclerotiske syndrom. Nord. Med. 1963, 64, 761.
P. Bechgaard og O. Bentzen: Høreforstyrrelser udløst fra columna cervicalis. - Nord. med.

1963, 69, 673.
O. Bentzen: Audiology in United Arabic Republic. - Rapport sendt til U. A. R.

Lektor, dr. med. O. Bentzen har været udsendt som konsulent for udenrigsministeriets 
kontor for teknisk assistance til udviklingslandene, angående audiologisk projekt i Ægypten, 
i 1963.

Psykiatri.
Professor, overlæge, dr. med. E. Strömgren.

Undervisningen er foregået efter læseplanen.
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Publikationer:
M. Bille: The Influence of Distance on Admissions to Mental Hospitals. Acta psychiat. 

scand., suppl. 169, vol. 39, 226-233 (1963).
B. Høeg Brask: Kroniske børnepsykoser. U. f. L. 126, 959-968 (1964).
B. Høeg Brask: Psykoser på et psykiatrisk børnehospital. U. f. L. 126, 987-994 (1964).
Th. Funding: Paranoid Psychoses in Later Life. Acta psychiat. scand., suppl. 169, vol. 39, 

356-361 (1963).
Færgeman, P. M.: Udviklingen af psykoanalysens lære om metapsykologi. Nord, psykiat. T. 

18, nr. 3 (1964).
T. Helgason: Epidemiology of Mental Disorders in Iceland. Acta psychiat. scand., suppl. 173, 

vol. 40, 258 s. København: Munksgaard. Disputats.
L. Hertz & T. Clausen: Effects of Potassium and Sodium on Respiration: their Specificity to

Slices from Certain Brain Regions. Biochem. J. 89, 526-533 (1963).
K. Jensen: Psychiatric Problems in Four Danish Old Age Homes. Acta psychiat. scand.. 

suppl. 169, vol. 39, 411-419 (1963).
K. Jensen & A. Amdisen: Treatment of Drug-induced Parkinsonism: A Comparison be

tween UK-738, Orphenadrine, and a Placebo in a Double Blind Study. Psychopharma- 
cologia 5, 301-305 (1964).

N. Juel-Nielsen & E. Strömgren: Five Years Later. A Comparison between Census Studies 
of Patients in Psychiatric Institutions in Denmark in 1957 and 1962. With an appendix 
of tables and graphs. Acta Jutlandica 35, 1. Medicinsk Serie 13.

A. Mogensen: Ordforrådsprøver - nogle almene betragtninger og konstruktionserfaringer 
fra en dansk multiple-choice prøve (RAMOK). Nord. Psykol. 15, 223-232 (1963).

A. Mogensen: Item-Skipping and Right and Wrong Solutions in a Preliminary Version of 
a Multiple-Choice Vocabulary Test. Acta psychol. 21, 49-54 (1963).

J. Nielsen: Magnesium Metabolism in Acute Alcoholics. Dan. med. Bull. 10, 225-233 
(1963).

J. Nielsen: Home Visits by Psychiatrists. Comprehens. Psychiat. 4, 442-460 (1963).
J. Nielsen: Prevalence of Klinefelter’s Syndrome in Patients with Mental Disorders. Lancet, 

16 May 1964, 1109.
J. Nielsen: Magnesium - Lithium Studies 1. Acta psychiat. scand. 40 (1964).
J. Nielsen: Magnesium - Lithium Studies 2. Acta psychiat. scand. 40 (1964).
M. Schou: Electrocardiographic Changes During Treatment with Lithium and with Drugs 

of the Imipramine-Type. Acta psychiat. scand., suppl. 169, vol. 39, 258-259 (1963).
M. Schou: Normothymotics, » Mood-Normalizers«. Brit. J. Psychiat. 109, 803-809 (1963). 
E. Strömgren: Epidemiology of Old-Age Psychiatric Disorders. I: R. H. Williams et al.

(eds.): Processes of Aging, vol. 2, pp. 133-151. New York: Atherton Press 1963.
E. Strömgren: The Psychiatric Hospital as Centre of Community Psychiatry. Comprehens. 

Psychiat. 4, 433^441 (1963).
E. Strömgren: Psykiatri. 8. ed. København: Munksgaard 1964.
E. Strömgren: Psychoses Caused by Neuroleptics. Encéphale 53, 170-174 (1964),
E. Strömgren & M. Schou: Lithium Treatment of Manic States. Postgrad. Med. 35, 83-86 

(1964).

Foredrag:
Der er af instituttets medarbejdere afholdt et større antal foredrag i ind- og udland ved 

faglige møder og kongresser. Efter indbydelse er følgende foredrag afholdt i udlandet: 
E. Strömgren: Psychoses caused by neuroleptics. Colloque sur les Neuroleptiques et leurs 

effets secondaires, på den psykiatriske universitetsklinik i Paris, 16. 11. 1963.
E. Strömgren: Was wissen wir über die genetischen Grundlagen der Schizophrenie-Gruppe? 

Årets Kraepelin-mindeforelæsning ved den psykiatriske universitetsklinik i München, 
13.2. 1964.

N. Juel-Nielsen: Foredrag om dansk psykiatrisk forskning, National Institute of Mental 
Health, Washington D. C., Cornell University, Ithaca, N. Y., og den psykiatriske univer
sitetsklinik i Rochester, N. Y., maj/juni 1964.
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8. 6. 1964 forsvarede tidligere klinisk assistent under professoratet i psykiatri, nuvæ
rende professor i psykiatri ved Universitetet i Reykjavik, Tomas Helgason, sin afhandling: 
»Epidemiology of Mental Disorders in Iceland« for den medicinske doktorgrad ved Aarhus 
Universitet.
E. Strømgren har deltaget i bedømmelsen af ansøgningerne til det ledige professorat i human 

genetik ved Københavns universitet.
E. Strömgren er indvalgt som korresponderende medlem i Société médico-psychologique, 

Paris.
E. Strömgren modtog i juni 1964 Generalkonsul Ernst Carlsens Ærespris.

Oftalmologi.
Professor, dr. med. Viggo A. Jensen.

Efterårssemestret 1963 og forårssemestret 1964: 1. Klinisk kursus i oftalmologi. - 2. 
Forelæsning i oftalmologi. - 3. Undervisning i undersøgelsesteknik ved lektor Mette War
burg.

Publikationer:
Viggo A. Jensen et al.: Hypophysectomy for Diabetic Angiopathy. Diabetes 11:6:1963.
H. J. Jensen et al.: Disappearance of Waxy Exudates in Diabetic Retinopathy During Ad

ministration of p-Amino-salicylate (PAS). Acta Medica Scandinavica 174:1:1963.
P. H. Madsen et al.: Types of Exudates in Diabetic Retinopathy. Acta Medica Scandinavica 

174:3:1963.
Vagn Ohrt: Rubeosis iridis diabetica. Danish Medical Bulletin 11:17:1964.

Gynækologi og Obstetrik.
Professor, dr. med. Mogens Ingerslev.

Efterårssemestret 1963 og forårssemestret 1964: to ugentlige forelæsninger over udvalgte 
emner inden for gynækologi og obstetrik.

I samarbejde med afdelingens øvrige læger: daglig klinisk undervisning af studenter 
på obligatorisk kursus.

Ass. overlæge, dr. med. O. Resen Steenstrup: to ugentlige eksaminatorier og praktiske 
øvelser i operativ obstetrik.

Publikationer:
Albrechtsen, O. K. og P. Skjødt: The effect of epsilon-aminocaproic acid on uterine 

hæmorrhage. Acta Obst. Gyn. Scand. 62, 160, 1963.
Helms, P.: Desinfektion og behandling af patienttermometre. Nord. Med. 70, 1221, 1963.
Ingerslev, M.: Obstetrik med henblik på almen praksis II udg. Universitetsforlaget, Aarhus 

1963.
Ingerslev, M.: Er barnet velskabt? Ugeskr. f. Læger 125, 1698, 1963.
Ingerslev, M.: Current problems in the clinical management of breast-feeding. Dan. med. 

Bull. 10, 145, 1963.
Ingerslev, M.: Humane aspekter i ledelsen af en kvindeklinik. Svenska Läkare tidn. pag. 

3711, 1963.
Ingerslev, M.: The antenatal unit. Nederland. Tijdschr. Verlosk. Gyn. 63, 97, 1963.

Aug. 1963 blev prof, emer., dr. med. W. Munck ansat som konsulent i histologi med 
cancer-screening som særlig opgave.

Sept. 1963 blev lektor, dr. med. O. Resen Steenstrup ansat som ass. overlæge. 
Fødselsanstalten indviede i nov. 1963 en ny gynækologisk afdeling (56 senge), en ope

rationsenhed, et ambulatorium og forskningslaboratorier.
Fødselsanstaltens læger har medvirket ved forskellige kurser og afholdt en række fore

drag for speciallæger, praktiserende læger og jordemødre.
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Ortopædi.
Professor, dr. med. E. Thomasen.

Studenterforelæsninger efterårssemestret 1963 og forårssemestret 1964 i ortopædi med 
kliniske demonstrationer 2 timer ugentlig. Studenterne har i tilslutning til forelæsningerne 
fået udleveret kompendieagtig oversigt over stoffet.

Foredrag:
World Confederation for Physical Therapy - fourth Congress d. 18/6-63: Titel: Lesions 

of the spine and the extremities.
3’ International Course on Medical Rehabilitation d. 13/1 og 16/1-64.

Disputats:
K. Harry Sørensen: Kyphosis juvenilis Scheuermann (forsvar den 29/6-64).

Tuberkulose.
Overlæge, dr. med. Knud Buhl.

Efterårssemestret 1963 og forårssemestret 1964: Undervisning i lungetuberkulose, her
under tuberkulosestationsarbejde.

A næsthesiologi.
Lektor, overlæge Henning Poulsen.

Efterårssemestret 1963 og forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over anæsthesiologi. 
- 2. Kursus i anæsthesiologi. - 3. Undervisning af praktikanter. - 4. Undervisning af vo
lontører ved afdelingen.

Fra afdelingen er udgået følgende publikationer:
Henning Poulsen: »Recovery and Intensive Therapy Rooms«. Operating Theatres and An

cillary Rooms, pag. 92-116 (John Sherratt & Son, Altrincham, Cheshire, 1964).
Torjus Skajaa: Respiratorbehandling af neurokirurgiske patienter. Nordisk Medicin 1963, 

70, 1272-1275.

Følgende foredrag er holdt i udlandet efter speciel invitation:
Henning Poulsen: Unidades de Terapia Intensiva. IX Congreso Argentino de Anestesio- 

logia, Buenos Aires, oktober 1963 (Actas, pag. 393).
Henning Poulsen, Ingrid Staffeldt og Carl Viktor Pedersen: Tratamiento con Respirador 

en una Unidad de Terapia Intensiva. IX Congreso Argentino de Anestesiologia, 
Buenos Aires, oktober 1963 (Actas, pag. 395).

Henning Poulsen: Abteilung für intensive Therapie. Ärztekammer Schleswig-Holstein, 
Flensburg, februar 1964.

Overlæge Henning Poulsen har ud over tidligere nævnte faglige hverv overtaget posten 
som formand for Lægerådet ved Århus kommunes hospitaler.

EKSAMINER

Dispensationer.
Fakultetet har meddelt 10 studerende tilladelse til at overføre forskellige prø
ver, aflagt ved andre læreanstalter, til lægevidenskabelig embedseksamen.

Fakultetet har meddelt 5 studerende tilladelse til for 1 år at overføre bestået 
prøve i hygiejne til 2. del.

Fakultetet har for 2 studerende godkendt hospitalstjeneste uden for de
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normalt godkendte tjenestesteder som ækvivalerende obligatorisk praktikanttje
neste.

Fakultetet har meddelt 3 studerende tilladelse til at indstille sig til syge
eksamen.

Fakultetet har meddelt 2 studerende tilladelse til på ny at indstille sig til 
2. del efter V2 års forløb.

Lægevidenskabelig embedseksamen, 1. del.
Vinteren 1963-64: Der gik 89 op til eksamen - 42 bestod. 
Sommeren 1964: - - 88 - - - - 39 -

Ialt gik 177 op til eksamen - 81 bestod.

Lægevidenskabelig embedseksamen, 2. del. 
Vinteren 1963-64: Der gik 38 op til eksamen - 37 bestod. 
Sommeren 1964: - - 33 - - - - 33 -

Ialt gik 71 op til eksamen - 70 bestod.

Vinteren 1963-64:
Henning Bagger (1956), 229V3. Laudabilis.
Kamma Gerner Bertelsen (1955), 2477/i2. Laudabilis.
Hans Viktor Brincker (1955), 1977/i2. Laudabilis.
Flemming Bruun-Simonsen (1954), 205V2. Laudabilis.
Erik Dupont (1955), 2185/ß. Laudabilis.
Jørn Dyerberg (1956), 2433/4. Laudabilis.
Poul Ole Eriksen (1955), 1482/3. Haud illaudabilis primi gradus.
Ole Faarbæk (1956), 176V4. Haud illaudabilis primi gradus.
Søren Ganes (1955), 1983/4. Laudabilis.
Knud Bernt Goil (1951), 157V2. Haud illaudabilis primi gradus.
Erik Gregersen (1954), 2105/6. Laudabilis.
Poul Grønbæk (1956), 1855/i2. Haud illaudabilis primi gradus.
Lars Erik Ammitzbøll Henriksen (1954), 165V4. Haud illaudabilis primi gradus.
Hans Birkerod Hinke (1953), 174V2. Haud illaudabilis primi gradus.
Flemming Hoick (1953), 1721/3. Haud illaudabilis primi gradus.
Jens Thomas Jeppesen (1955), 221. Laudabilis.
Knud Juul-Nyholm (1954), I3OV2. Haud illaudabilis primi gradus.
Fritz Schønau Jørgensen (1957), 2562/3. Laudabilis.
Kirsten Ejsing Jørgensen (1956), 217V4. Laudabilis.
Peter Leth Jørgensen (1956), 238V4. Laudabilis.
Mogens Knoth (1954), 2107/i2. Laudabilis.
Vagn Kolze (1956), 240. Laudabilis.
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Karen Korsgaard Larsen (1956), 183 Ve. Haud illaudabilis primi gradus.
Bengt Ove Lund (1955), 1875/c. Haud illaudabilis primi gradus.
Aksel Meldgaard Madsen (1953), 192n/i2. Laudabilis.
Mogens Stenfeldt Mathiasen (1955), 1157c. Haud illaudabilis secundi gradus.
Jan Pade (1955), 17 174. Haud illaudabilis primi gradus.
Jørgen Cajus Pedersen (1953), 199u/i2. Laudabilis.
Knud-Erik Rasmussen (1956), 22773. Laudabilis.
Troels Jespersen Riemann (1953), 20472. Laudabilis.
Bent Sterndorff (1954), 1827c. Haud illaudabilis primi gradus.
Arne Svejgaard (1956), 252712. Laudabilis.
Birgit Thomsen (1955), 1955/e. Laudabilis.
Karen Bodil Thorsen (1955), 2207c. Laudabilis.
Nils Thorsen (1956), 23974. Laudabilis.
Hans Frende Thybo (1954), 2023Ai. Laudabilis.
Kaj Erik Wildenhoff (1955), 21111/i2. Laudabilis.

Sommeren 1964:
Else Andersen (1954), 1322/s. Haud illaudabilis primi gradus.
Arne Leth Bak (1957), 2183/4. Laudabilis.
Knud Hedegaard Bek (1953), 18573. Haud illaudabilis primi gradus.
Thomas Brandt-Pedersen (1956), 226. Laudabilis.
Torben Brask (1956), 2305/e. Laudabilis.
Per Buch-Sørensen (1955), 2122/3. Laudabilis.
Anne Louise Schantz Christensen (1954), 1285/c. Haud illaudabilis primi gradus.
Niels Juel Schmidt Christensen (1957), 248712. Laudabilis.
Knud Stenz Egestad (1956), 2065/i2. Laudabilis.
Johannes Friis (1957), 2322/3. Laudabilis.
Finn Vilhelm Hoffmann (1954), 1383/4. Haud illaudabilis primi gradus.
Ole Lavdal Kjær (1955), 15173. Haud illaudabilis primi gradus.
Flemming Knudsen (1955), 2007c. Laudabilis.
Niels Arne Larsen (1957), 20873. Laudabilis.
Jens Christian Lomholt (1950), 230. Laudabilis.
Torben Thyrring Møller (1952), 1467c. Haud illaudabilis primi gradus.
Jens Maarssø (1956), 1652/3. Haud illaudabilis primi gradus.
Peter Noringriis (1956), 2615/i2. Laudabilis et qvidem egregie.
Henning Pedersen (1957), 229712. Laudabilis.
Svend Arne Pedersen (1956), 22472. Laudabilis.
Geert Bruun Petersen (1954), 19974. Laudabilis.
Kurt Zander Petersen (1955), 186. Haud illaudabilis primi gradus.
Anna Rasmussen (1951), 177n/i2. Haud illaudabilis primi gradus.
Mogens Rokkjær (1956), 20073. Laudabilis.
Hanne Agnete Birger Schultz (1955), 163n/i2. Haud illaudabilis primi gradus.
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Kjartan Seyer-Hansen (1957), 2385/i2. Laudabilis.
Flemming Walther Stadil (1957), 2323/4. Laudabilis.
Erik Mejlhede Sørensen (1954), 1725/e. Haud illaudabilis primi gradus.
Hans Albert Theilgaard (1956), 2283/4. Laudabilis.
Aksel Thomsen (1957), 2133/4. Laudabilis.
Jørn Kelstrup Wegener (1955), 186n/i2. Haud illaudabilis primi gradus.
Finn Waagstein (1956), 2067/i2. Laudabilis.
Poul Østerbye (1954), 1565/i2. Haud illaudabilis primi gradus.



Dét økonomiske og juridiske fakultets virksomhed
i det akademiske år 1963-64

DEKANVALG

På sit møde den 23. april 1963 valgte det økonomiske og juridiske fakultet pro
fessor, dr. jur. Poul Meyer til dekan for det akademiske år 1963-64.

EM BEDSBESÆTTELSER

Til det ledige professorat i retsvidenskab med særligt henblik på forvaltningsret 
indkom ved ansøgningsfristens udløb lørdag den 4. april 1964 ansøgning fra 
amanuensis, dr. jur. Carl Aage Nørgaard. Til at bedømme ansøgerens kvalifika
tioner nedsatte fakultetet den 7. april 1964 et udvalg bestående af professorerne, 
dr. jur. Knud Ilium, dr. jur. Poul Meyer og dr. jur. Max Sørensen. Udvalget af
gav den 1. maj 1964 følgende indstilling til fakultetet:

Efter at der ved finansloven for 1964-65 er tilvejebragt bevillingsmæssigt grundlag for op
rettelsen af professorat i retsvidenskab med særligt henblik på forvaltningsret, har professo
ratet været opslået ledigt. Ved ansøgningsfristens udløb den 4. april 1964 havde som eneste 
ansøger meldt sig amanuensis, dr. jur. Carl Aage Nørgaard.

Til at bedømme den indkomne ansøgning nedsatte det økonomiske og juridiske fakul
tet den 7. april 1964 et bedømmelsesudvalg, bestående af professorerne Knud Ilium, Poul 
Meyer og Max Sørensen.

Carl Aage Nørgaard er født den 15. september 1924. Han tog juridisk embedseksa
men fra Aarhus Universitet 1954, og efter et års studieophold i Cambridge ansattes han 
i 1955 som videnskabelig assistent, senere amanuensis, ved det økonomiske og juridiske 
fakultet. Denne stilling har han siden beklædt, afbrudt af et års studieophold i Genève 
1958-59. I forskellige perioder har han siden 1957 været knyttet til Aarhus Stiftamt som 
deltids beskæftiget juridisk medarbejder.

I 1962 erhvervede han den juridiske doktorgrad ved Aarhus Universitet på afhandlin
gen »The Position of the Individual in International Law«.

Nørgaards videnskabelige produktion består af den ovennævnte disputats samt nogle 
mindre tidsskriftartikler.

Hvad angår disputatsen The Position of the Individual in International Law blev 
den af det i sin tid nedsatte sagkyndige udvalg karakteriseret på følgende måde:

På baggrund af den udvikling, som de internationale samarbejdsformer har gennem
gået i vor tid, foretager forfatteren en efterprøvelse af den folkeretlige doktrins begreber 
vedrørende individets retssubjektivitet under hensyn til gældende folkeretlige regler om 
individets selvstændige ansvar og søgsmålskompetence.

Hovedvægten er lagt på den deskriptive fremstilling af gældende reglers indhold. Ud
vælgelsen og behandlingen af materialet er forstandig og grundig, og fremstillingen er 
vel disponeret. Denne del af afhandlingen er resultatet af en krævende og omfattende forsk
ningsindsats.

Den teoretiske del af afhandlingen er mindre tilfredsstillende. Der knytter sig mang
ler til det doktrin-kritiske afsnit, og der savnes en i enkeltheder gående konfrontation af 
begrebssystemerne med resultatet af afhandlingens deskriptive del.

Nørgaards eget begrebsapparat er imidlertid udformet med omtanke, og hans ledende
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synspunkter gennemføres klart og logisk. Afhandlingen er som helhed et vidnesbyrd om 
forfatterens videnskabelige evner.

Blandt Nørgaards mindre arbejder kan i første række nævnes en i manuskript indle
veret afhandling (31 maskinskrevne sider) om Domstolenes stilling til en lighedsgrund
sætning i dansk forvaltningsret. Med udgangspunkt i de fra flere forfatningslove kendte ge
nerelt formulerede lighedsgrundsætninger opstilles forskellige typer af lighedsgrundsætnin
ger som grundlag for en gennemgang af dansk retspraksis. Den teoretiske analyse er imid
lertid mindre dybtgående, og den inddrager ikke i større omfang den behandling af det 
retlige klassificeringsproblem, der findes i nyere litteratur, især i forbindelse med udform
ningen af diskriminationsforbud og af empirisk begrundede retfærdighedsprincipper.

Som følge af disse teoretiske mangler bliver gennemgangen af dansk retspraksis i høj 
grad afhængig af dommenes sproglige udformning, der præges af udtryk, som i sig selv 
er indholdsløse, f. eks. »praktiske hensyn«, »saglige hensyn« og »vilkårlighed«. Det påvises 
ved en grundig gennemgang af de foreliggende retsafgørelser og med støtte i højesterets 
voteringsprotokoller, at almindelige udtalelser om pligt til ligelig behandling af borgerne 
ofte er lagt til grund for domstolenes afgørelser. Derimod tages der direkte afstand fra 
muligheden af en analyse af, hvilke faktiske forhold der ikke må komme i betragtning 
som relevante for en forskelsbehandling, hvorved forfatteren afskærer sig fra at sammen
fatte domstolenes praksis i specielle lighedsgrundsætninger.

I tilslutning til gennemgangen af retspraksis antydes forholdet mellem læren om magtfor
drejning og en almindelig lighedsgrundsætning. Den førstnævnte lægger vægt på, om det 
subjektive motiv for en forvaltningsakt er usaglig, medens den sidstnævnte lægger vægt 
på, om afgørelsen objektiv er urigtig. Magtfordrejningslære og lighedsgrundsætning er der
for ikke indbyrdes uforenelige, men supplerer hinanden.

Afhandlingen må anses som et forarbejde til en mere indgående behandling af proble
met om en forvaltningsretlig lighedsgrundsætning. Dens fortrin ligger i en analyse af den 
ikke særligt righoldige danske domspraksis, medens dens teoretiske problemstilling kunne 
være trukket klarere op og være bedre gennemarbejdet.

I en anmeldelse af 4. udgave af Poul Andersens Dansk Forvaltningsret gennemgås på 
lignende måde en række nyere retsafgørelser på forskellige områder af forvaltningsretten.

Et emne, der ligger på grænseområdet mellem folkeret og national ret, behandles i en 
tidsskriftartikel fra 1956 om Bjergning af vrag fra havbunden. I tilslutning til de da fore
liggende forslag til kodifikation af folkerettens regler om havets retsforhold argumenteres 
godt og klart for den opfattelse, at den danske strandingslovs bestemmelser bør kunne 
anvendes som hjemmel for uskadeliggørelse af farlige skibsvrag i de farvande, hvor danske 
myndigheder har ansvaret for besejlingsforholdenes sikkerhed, også uden for dansk sø
territorium.

Gennem sin virksomhed som medarbejder ved Aarhus Stiftamt har Nørgaard erhvervet 
god indsigt i praktiske forvaltningsproblemer, specielt på kommunalforvaltningens om
råde. Et vidnesbyrd herom er den hovedsageligt af ham i 1962-63 udarbejdede beretning 
om Kommunalinddelingen i Aarhus Amtsrådskreds.

I en årrække har Nørgaard deltaget på lige fod med vedkommende professor i under
visning og eksamen i de offentligretlige fag. Han har udført denne virksomhed til fakulte
tets ubetingede tilfredshed og har herved lagt udmærkede pædagogiske evner for dagen.

Med henvisning til gennemgangen af ansøgerens videnskabelige arbejder mener udval
get, at de emneområder, inden for hvilke han har ydet en videnskabelig indsats, samt lødig
heden af denne indsats gør ham kvalificeret til at bestride et professorat inden for den 
offentlige rets område. Hans hidtidige produktion har i overvejende grad ligget på folke
rettens område, og hans forvaltningsretlige arbejder gør ham vel ikke specielt kvalificeret 
netop på dette område, men giver dog grund til at forvente, at han også her kan yde en 
tilfredsstillende videnskabelig indsats. Når yderligere henvises til hans uomtvistelige pæ
dagogiske evner, mener udvalget, at han er kvalificeret til at overtage det ledige professorat.

Under henvisning hertil indstiller udvalget, at dr. jur. Carl Aage Nørgaard udnævnes 
i det ledige professorat.

Århus, den 1. maj 1964.

Knud Ilium Poul Meyer Max Sørensen
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På sit møde den 27. maj 1964 sluttede fakultetet sig til indstillingen og 
fremsendte sagen til konsistorium, der efter at have indhentet undervisnings
ministeriets godkendelse ansatte dr. jur. Carl Aage Nørgaard som professor i 
retsvidenskab med særligt henblik på forvaltningsret fra 1. juli 1964.

FAKULTETSUDVALG OG FAKULTETSREPRÆSENTATION
I UDVALG OG LIGNENDE UDEN FOR UNIVERSITETET

Til Statens almindelige videnskabsfonds kommission for samfundsvidenskaberne 
blev professor Jørgen S. Dich valgt som fakultetets repræsentant indtil 1. okto
ber 1968.

Til et fællesudvalg med Københavns universitet til forberedelse af ændrin
ger i den juridiske studieordning valgtes professor, dr. jur. Robert Bech, pro
fessor, dr. jur. Stig Jørgensen og professor, dr. jur. Max Sørensen.

UNDERVISNING

Nationaløkonomi.
Professor, dr. polit. Jørgen H. Gelting:

Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over nationaløkonomi for 1. dels økonomi
studerende (4). -2. Nationaløkonomisk seminar over teorien om økonomisk vækst med bi
stand af amanuensis Knud Lüttichau (2).

Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over nationaløkonomi for 1. dels økonomi
studerende (4). - 2. Nationaløkonomisk seminar med bistand af amanuensis Knud Lüttichau 
(2).

Professor John Vibe-Pedersen:
Efterårssemestret 1963: Forelæsninger over pengeteori og pengepolitik (4).
Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over nationaløkonomi for 1. dels økonomistu

derende (4). - 2. Forelæsninger over pristeori og velfærdsteori for 2. dels økonomistude
rende (3).

Lektor, amanuensis Karsten Laursen:
Efterårssemestret 1963: Forelæsninger over nationaløkonomi for statskundskabsstude

rende (4).
Forårssemestret 1964: Forelæsninger over nationaløkonomi for statskundskabsstude

rende (8).

Lektor, amanuensis Knud Rasmussen:
Efterårssemestret 1963: Forelæsninger over nationaløkonomi med erhvervsbeskrivelse 

for juridiske studerende (4).
Forårssemestret 1964: Forelæsninger over nationaløkonomi med erhvervsbeskrivelse for 

juridiske studerende (4).
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Samfundsbeskrivelse og økonomisk historie.
Professor, dr. oecon. Holger Gad:

Efterårssemestret 1963: 1. Gennemgang af dansk og international statistik (3). - 2. 
Forelæsninger over økonomisk historie (1). - 3. Forelæsninger over den offentlige sektor 
ved amanuensis, lektor G. Thorlund Jepsen (1).

Forårssemestret 1964: 1. Gennemgang af Danmarks Statistik (4). - 2. Forelæsninger 
over økonomisk historie (1). - 3. Forelæsninger over arbejdsmarkedets organisationer og 
løndannelsen ved amanuensis, lektor G. Thorlund Jepsen (2).

Statistik.
Professor O. Strange Petersen:

Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger over teoretisk statistik (3). - 2. Forelæsninger 
over statistiske metoder (1). - 3. Statistiske øvelser ved amanuenserne Jens Jeppesen og 
Svend Terp (2).

Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over teoretisk statistik (2). - 2. Statistiske øvelser 
ved amanuensis Svend Terp (4).

Lektor, amanuensis Jens Jeppesen:
Efterårssemestret 1963: Statistisk seminar (4).
Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over statistiske metoder (2). - 2. Statistisk se

minar (2).

Universitetsadjunkt Erik Harsaae:
Efterårssemestret 1963: Forelæsninger over statistisk kontrol (2).
Forårssemestret 1964: Forelæsninger over sandsynlighedsregningens anvendelse på te

orien for repræsentative tællinger (2).

Socialpolitik og Finansvidenskab.
Professor Jørgen Dich:

Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger over socialpolitikkens teori (4). - 2. Seminar 
i socialpolitik og finansvidenskab med bistand af lektor, amanuensis G. Thorlund Jepsen 
(2).

Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over finansvidenskaben (2). - 2. Forelæsninger 
over dansk skattehistorie (1). - 3. Forelæsninger over socialpolitikkens teori (1). - 4. Semi
nar i socialpolitik og finansvidenskab med bistand af lektor, amanuensis G. Thorlund Jepsen.

Lektor, amanuensis G. Thorlund Jepsen:
Efterårssemestret 1963: Forelæsninger over skatteteori og skattepolitik (2).
Forårssemestret 1964: Forelæsninger over skatteteori og skattepolitik (2).

Driftsøkonomi.
Professor, dr. oecon. Vagn Madsen:

Efterårssemestret 1963: Seminar i praktisk driftsøkonomi (2).
Forårssemstret 1964: 1. Forelæsninger over organisation for 2. dels studerende (3). - 2. 

Seminar i praktisk driftsøkonomi (2).

Professor Svend Fredens:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger over investeringsteori (3). - 2. Forelæsninger 

over driftsøkonomi for 1. dels studerende ved amanuensis A. Geel Andersen (3). - 3. 
Forelæsninger over driftsøkonomi for 1. dels studerende ved cand. oecon. H. P. Myrup 
(2). - 4. Seminar i driftsøkonomi (2).

Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger og opgavegennemgang over driftsøkonomi for 1. 
dels studerende ved amanuensis A. Geel Andersen (4). - 2. Opgavegennemgang for 1. dels 
studerende ved cand. oecon. Bjørn Engen (1). - 3. Seminar i driftsøkonomi (2).
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Cand, oecon. Bendt Rørsted, vikar i professorat i driftsøkonomi:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger over omkostningspolitik for 2. dels stude

rende (3). - 2. Driftsøkonomisk seminar (2).
Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over afsætningspolitik for 2. dels studerende (3). 

- 2. Driftsøkonomisk seminar (2).

Sociologi.
Lektor, amanuensis Jan Stehouwer:

Efterårssemestret 1963: Forelæsninger over sociologi (2).
Forårssemestret 1964: Forelæsninger over sociologi (2).

Retsvidenskab.
Professor, dr. jur. Knud Ilium:

Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger over tingsret (4). - 2. Kursus i arbejdsret (3). 
Forårssemestret 1964: 1. Fortsatte forelæsninger over tingsret (4). - 2. Fortsættelse og 

afslutning af kursus i arbejdsret (3).

Professor, dr. jur. Torben Lund:
Efterårssemestret 1963: Forelæsninger over personret, derefter familieret II (4). 
Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over familieret II afsluttet (2). - 2. Kursus i op

havsret (3).

Lektor, cand. jur. T. Svenné Schmidt:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger over international privatret (1). - 2. Gennem

gang af den nye arvelov (3). - 3. Skriveøvelser for 2. dels studerende.
Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over familieret I (2). - 2. Skriveøvelser for 2. 

dels studerende.

Professor, dr. jur. Max Sørensen:
Efterårssemestret 1963: 1. Statsforfatningsret for studerende i 2. studieår. Gennemgang 

foretages af instruktorer på mindre hold (5).
Forårssemestret 1964: Forelæsninger over forvaltningsret for studerende i 2. studieår

(4) .

Lektor, amanuensis, dr. jur. Carl Aage Nørgaard:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger over statsforfatningsret for studerende i 1. stu

dieår (5). - 2. Forelæsninger over udvalgte afsnit af statsforfatningsret for studerende i 2. 
studieår (2).

Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over forvaltningsret for studerende i 1. studieår
(5) . - 2. Forelæsninger over folkeret (2).

Lektor, amanuensis ved Danmarks Journalisthøjskole, cand. jur. K. A. Frøbert: 
Efterårssemestret 1963: Gennemgang af den borgerlige ret for 1. års studerende (5). 
Forårssemestret 1964: Gennemgang af formueretten og læren om køb for 1. dels 

økonomi studerende (5).

Lektor, landsretssagfører Mogens Kjær:
Efterårssemestret 1963: Gennemgang af den borgerlige ret for 3. semesters studerende 

(5).

Professor, dr. jur. Stig Jørgensen:
Efterårssemestret 1963: 1. Gennemgang af obligationsrettens almindelige del i samar

bejde med lektor H. Krag Jespersen. - 2. Skriveøvelser for 2. dels studerende. - 3. Gen
nemgang af nyere domspraksis i samarbejde med lektor H. Krag Jespersen.

Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over erstatningsret og kontraktsret i samarbejde
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med lektor H. Krag Jespersen. - 2. Gennemgang af nyere formueretlig domspraksis i sam
arbejde med lektor H. Krag Jespersen. - 3. Skriveøvelser for 2. dels studerende.

Amanuensis H. Krag Jespersen, lektor:
Efterårssemestret 1963: 1. Gennemgang af obligationsrettens almindelige del i samar

bejde med professor, dr. jur. Stig Jørgensen. - 2. Skriveøvelser for 2. dels studerende. - 
3. Gennemgang af nyere domspraksis i samarbejde med professor, dr. jur. Stig Jørgensen.

Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over erstatningsret og kontraktsret i samarbejde 
med professor, dr. jur. Stig Jørgensen. - 2. Kursus i køb og salg af fast ejendom. - 3. 
Gennemgang af nyere formueretlig domspraksis i samarbejde med professor, dr. jur. Stig 
Jørgensen. - 4. Skriveøvelser for 2. dels studerende.

Kandidatstipendiaterne, cand. jur. Preben Lyngsø og cand. jur. Jens Sanvig har deltaget 
i undervisningen.

Professor, dr. jur. Robert Bech:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger over skifteret og tvistemål (4). - 2. Skriftlige 

øvelser. - 3. Retsbesøg.
Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over fogedret og strafferetspleje (4). - 2. Skrift

lige øvelser. - 3. Retsbesøg.

Konstitueret professor Erik Christensen:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger over strafferettens alm. del (4). - 2. Skriftlige 

øvelser.
Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over det strafferetlige reaktionssystem samt 

over udvalgte emner fra strafferettens specielle del (4). - 2. Skriftlige øvelser.

Amanuensis, cand. jur. et art. Ole Fenger:
Efterårssemestret 1963: Forelæsninger over romersk formueret (4).
Forårssemestret 1964: Forelæsninger over romersk formueret (4).

Lektor, politifuldmægtig Jørgen Andreasen:
Efterårssemestret 1963: Kursus i kriminalpolitik (5).

Lektor, højesteretssagfører Georg Løber:
Efterårssemestret 1963: Skriveøvelser over konkrete retstilfælde (2).
Forårssemestret 1964: Skriveøvelser over konkrete retstilfælde (2).

Lektor, landsretssagfører Hugo Schmidt:
Forårssemestret 1964: Kursus i skatteret (2).

Statskundskab.
Professor, dr. jur. Poul Meyer:

Undervist iflg. læseplanen.

Professor, dr. phil. Erik Rasmussen:
Undervist iflg. læseplanen.

Konstitueret professor Erling Bjøl:
Efterårssemestret 1963: Systematisk gennemgang af international politik (4).
Forårssemestret 1964: Undervist iflg. læseplanen.

Professor, dr. jur. Max Sørensen:
Se under den juridiske faggruppe.

Lektor, amanuensis Jan Stehouwer:
Forårssemestret 1964: Kursus i elementær statistik for statskundskabsstuderende (2).
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Lektor, cand. mag. Tage Kaarsted:
Efterårssemestret 1963: Eksaminatorier over dansk historie siden ca. 1788, for 2. dels 

statskundskabsstuderende (4).
Forårssemestret 1964: Eksaminatorier over fremmede landes historie siden ca. 1789, 

for 2. dels statskundskabsstuderende (4).

INSTITUTTERNE

Økonomisk Institut.
Bestyrer: professor, dr. polit. Jørgen H. Gelting.

Den af professor, dr. polit. Jørgen Pedersen og amanuensis, cand. oecon. Karsten Laur
sen foretagne undersøgelse af den tyske inflation 1918-1923 er afsluttet og vil blive of
fentliggjort i instituttets skriftserie i 1964/65.

Undersøgelsen af indkomstfordelingen er fortsat. Den i forbindelse med en analyse af 
produktionsstatistikken 1947-1960 foretagne detaljerede bearbejdelse af handelsstatistikken 
på grundlag af produktionsstatistikkens industriklassifikation er afsluttet. Af dette arbejde 
er hovedparten udført af stud, oecon. Arne Schmelling.

Den af docent, cand. oecon. Helge Munksgaard ledede analyse af den danske konjunk
turtest i årene 1956-1959 er fortsat.

En af amanuensis, cand. oecon. G. Thorlund Jepsen foretagen undersøgelse vedrørende 
Strukturændringer i Dansk Landbrug er den 5. marts 1964 offentliggjort som nr. 16 i in
stituttets skriftserie.

En af amanuensis, cand. oecon. Knud Lüttichau foretagen undersøgelse af Lønglidning 
og Lønstruktur 1946-1960 er offentliggjort i Nationaløkonomisk Tidsskrift, bd. 102, 1964, 
hæfte 1-2.

Under ledelse af amanuensis, cand. oecon. Knud Rasmussen er påbegyndt en under
søgelse af den danske industris investeringer i efterkrigsårene.

Sekretærarbejde og tilsyn med instituttets bibliotek er udført af fru Erika Hjuler.
I Økonomisk og Statistisk Seminar er holdt følgende møder:
9. november 1963: professor Josef Pajestka, Warszawa: Den økonomiske planlægning 

i Polen.
23. november 1963: professor, dr. phil. Johannes Humlum: Regionalplanlægning og In

dustriudvikling.
15. februar 1964: professor, dr. polit. E. Lykke Jensen: Amoroso-Robinson’s formel 

i sandsynlighedsteoretisk belysning.
14. marts 1964: amanuensis Karsten Laursen: Inflationsprocessen belyst ved udviklin

gen i Tyskland efter første verdenskrig.
11. april 1964: professor, dr. polit. Poul Nørregaard Rasmussen: Vækst og indkomst

fordeling.
2. maj 1964: universitetsadjunkt Erik Harsaae: Tilrettelægning af statistisk proces

kontrol.
8. maj 1964: professor, dr. M. Orlowski, Warszawa: The Limits of Economic Develop

ment.

Juridisk Bibliotek.
Bestyrer: professor, dr. jur. Stig Jørgensen:

Indkøb af indenlandsk og udenlandsk litteratur er fortsat i det hidtidige omfang. Som 
assistent har fungeret cand. jur. Claus Munck.

Institut for Kriminologi.
Midlertidig leder: kst. professor Erik Christensen.
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Institut for Skatteret.
Som midlertidig bestyrer fungerer professor, dr. jur. Stig Jørgensen.

Institut for Eneretsforskning.
Bestyrer: professor, dr. jur. Torben Lund.

Amanuensis: lektor T. Svenné Schmidt. Assistent: dr. Konrad Aba.
En fortegnelse over instituttets bestand af bøger vedr. ophavsret, patentret m. v. er ud

arbejdet.
Udlån af instituttets bøger til interesserede jurister, herunder studerende, har fundet 

sted i ret stort omfang.
Bogbestanden er forøget med en række værker, herunder navnlig udenlandsk litteratur.

Institut for Virksomhedsledelse.
Komité: professor, dr. oecon. Vagn Madsen (leder).

professor Th. Herborg Nielsen, 
direktør, cand. oecon. H. Øhrstrøm.

Lektor: cand. oecon. Bendt Rørsted.
Amanuensis: cand. oecon. Bent Provstgaard.

Instituttets arbejde med bearbejdningen af materialet til en bog om organisation og 
virksomhedsledelse er nu afsluttet med professor, dr. oecon. Vagn Madsens udsendelse af 
bogen: »Virksomhedsledelsens problemer i organisatorisk belysning«.

Professor, dr. oecon. Vagn Madsen og professor Th. Herborg Nielsen er indtrådt i det af 
handelsministeriets produktivitetsudvalg nedsatte arbejdsudvalg om efteruddannelsesproble
mer.

Den 1. december 1963 er cand. oecon. Bent Provstgaard blevet ansat som amanuensis 
ved instituttet.

I samarbejde med Danske Salgslederes Fællesråd afholdt instituttet i dagene 28.-30. maj 
1964 en konference om statistikkens anvendelse i forbindelse med afsætningsøkonomiske 
problemstillinger. I konferencen deltog ca. 40 virksomhedsledere.

Instituttet har sammen med institut for operationsanalyse modtaget et beløb på 6000 kr. 
fra Otto Mønsteds Fond. Beløbet skal anvendes til indkøb af nyere faglitteratur.

Institut for Statskundskab.
Bestyrer: professor, dr. phil. Erik Rasmussen.

Faggruppen udgøres af kst. professor, mag. art. Erling Bjøl samt professorerne, dr. 
jur. Poul Meyer, dr. phil. Erik Rasmussen og dr. jur. Max Sørensen.

Andre videnskabelige medarbejdere: amanuenserne, lektor Jan Stehouwer, H. P. Clau
sen, Mogens N. Pedersen og lektor Tage Kaarsted samt som statistisk konsulent, cand. 
oecon. Jens Jeppesen og cand. oecon. Ole Borre.

I instituttets videnskabelige arbejde har desuden deltaget: stud, scient, pol. Jørgen Jo- 
chimsen, Jørgen Krølner og Jannik Boesen og stud, oecon. Ejvind Bisgaard.

Instituttet flyttede 31. oktober ind i egne, midlertidige lokaler Trøjborgvej 84, Århus N. 
Dets hulkortsortereranlæg, der fortsat har været i regelmæssig drift, er stadig anbragt i et 
lokale under hovedbygningen; ved mere komplicerede opgaver har instituttet haft assistance 
fra Århus kommunes hulkortcentral og landbrugets regnecentral.

Den af professor, dr. jur. Poul Meyer og cand. oecon. Jens Jeppesen gennemførte un
dersøgelse vedr. valgdeltagelsen i Danmark er publiceret under titlen: Sofavælgerne. Valg
deltagelsen ved danske folketingsvalg. Under amanuensis Jan Stehouwers ledelse er ar
bejdet med en økologisk analyse af valgdeltagelsen og den politiske struktur siden 1947 
og forberedelserne til en statistisk-økologisk undersøgelse af det kommende folketingsvalg 
blevet fortsat. Arbejdet udføres med støtte af Statens almindelige Videnskabsfond og i sam
arbejde med Statistisk Departement.

Instituttets bogbestand er i årets løb blevet forøget ved indkøb og gaver.
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Institut for offentlig Ret.
Leder: professor, dr. jur. Max Sørensen.

Institut for Statistik.
Bestyrer: professor O. Strange Petersen.

Amanuensis: Jens Jeppesen, lektor, amanuensis: Svend Terp.
I forbindelse med instituttets befolkningsstatistiske arbejder og regionsundersøgelser har 

cand. oecon. Jens Jeppesen foretaget en undersøgelse af den regionale opdeling af Danmark 
på grundlag af et talmateriale over telefonsamtaler.

Instituttet har endvidere bistået faggruppens lærere med fremskaffelse og bearbejdelse 
af statistiske oplysninger, ligesom det har fremstillet kompendier og andet undervisnings
materiale.

Institut for Socialpolitik og Finansvidenskab.
Bestyrer: professor Jørgen Dich.

Amanuensis: Gunnar Thorlund Jepsen.
Jørgen Dich: »Socialpolitikkens teori« (471 sider), Dansk Videnskabsforlag 1964, er 

udkommet.
Instituttet har påbegyndt udarbejdelse af en skattepolitisk materialesamling.
Amanuensis Gunnar Thorlund Jepsen har i Nationaløkonomisk Tidsskrift 1964 offent

liggjort en afhandling om »Alderspensioneringen i Danmark«, og i Økonomi og Politik 
1963 om »Landbrugsinterventionen i Danmark«.

Institut for Operationsanalyse.
Instituttet er oprettet i efteråret 1962 med professor Svend Fredens som leder. Fra 

1. september 1963 er cand. oecon. Arne Geel Andersen ansat som amanuensis ved insti
tuttet.

Instituttet har i årets løb med støtte fra Philips Fond af 1958 arbejdet på en empirisk 
undersøgelse af danske industrivirksomheders lagerpolitik. En empirisk undersøgelse af 
erhvervsvirksomheders investeringspolitik er under forberedelse.

Instituttet har som led i en planlagt seminarrække over operationsanalytiske emner taget 
initiativet til afholdelse af regelmæssige seminarer over sandsynlighedsregning for en kreds 
af interesserede.

Instituttet har i foråret 1964 sammen med Institut for Virksomhedsledelse modtaget 
en bevilling på 6000 kr. fra Otto Mønsteds Fond til indkøb af nyere driftsøkonomisk lit
teratur.

EKSAMINER

Censorbeskikkelser.

Undervisningsministeriet har under 25. marts 1964 beskikket departements
chef Erik Ib Schmidt som formand for censorerne ved eksamen i statskundskab 
ved Aarhus Universitet og direktør Henning Friis og generalkonsul, dr. phil. 
Troels Fink som censorer ved samme eksamen for den resterende del af censor
perioden 1. april 1962-31. marts 1965.

Undervisningsministeriet har under 25. marts 1964 beskikket direktør Kjeld 
Johansen til formand for censorerne ved Københavns universitets statsviden
skabelige eksaminer m. m. og ved Aarhus Universitets økonomiske eksamen 1. 
del m. m. samt ved prøven i nationaløkonomi for juridiske studerende ved de 
nævnte universiteter for perioden 1. april 1964-31. marts 1967.
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Som censorer ved disse eksaminer har undervisningsministeriet under samme 
dato beskikket:

professor S. Gammelgaard, 
departementschef C. Ulrich Mortensen, 
fhv. statsminister Viggo Kampmann, 
økonomidirektør E. Tjømehøj, 
departementschef H. P. Gøtrik, 
direktør Niels Banke, 
forskningsleder Per Bredsdorff, 
afdelingsleder Kurt Hansen, 
direktør Kristian Møller, 
kontorchef K. Stenshøj, 
fhv. professor Jørgen Pedersen, 
amtsligningsinspektør Vinge Madsen, 
kontorchef Erik Mortensen, 
afdelingschef Bjørn Olsen, 
kontorchef Arne Mikkelsen.

Dispensationer.

Fakultetet har meddelt 1 studerende dispensation for bogholderiprøven på 
grundlag af den statsanerkendte højere handelseksamen.

Konsistorium har efter indstilling fra det økonomiske og juridiske fakultet gi
vet 1 studerende tilladelse til at indstille sig til 1. del af statskundskabseksamen 
for 4. gang.

Afholdte eksaminer.
Bogholderiprøven:
Vinteren 1963-64: der gik 73 op til prøven - 65 bestod.

Matematikprøven under det økonomiske fakultet:
Sommeren 1964: Der gik 10 op til prøven - 9 bestod.

Jura 1. del:
Vinteren 1963-64: Der gik 39 op til eksamen - 29 bestod. 
Sommeren 1964: - - 68 - - - - 50 -

Ialt gik 107 op til eksamen - 79 bestod.

Jura 2. del:
Vinteren 1963-64: Der gik 16 op til eksamen - 15 bestod. 
Sommeren 1964: -- 34 - - - -31 -

Ialt gik 50 op til eksamen - 46 bestod.
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Økonomisk eksamen 1. del:
Vinteren 1963-64: Der gik 27 op til eksamen - 23 bestod. 
Sommeren 1964: - - 22 - - - - 16 -

Ialt gik 49 op til eksamen - 39 bestod.

Økonomisk eksamen 2. del (driftsøkonomisk linje):
Vinteren 1963-64: Der gik 3 op til eksamen - 3 bestod.
Sommeren 1964: 2 - - - - 2 -

Ialt gik 5 op til eksamen - 5 bestod.

Økonomisk eksamen 2. del (administrativ linje):
Vinteren 1963-64: Der gik 0 op til eksamen - 0 bestod.
Sommeren 1964: 2 - - - - 2 -

Ialt gik 2 op til eksamen - 2 bestod.

Statskundskab 1. del:
Vinteren 1963-64: Der gik 7 op til eksamen - 6 bestod.
Sommeren 1964: - - 6- - - - 5 -

Ialt gik 13 op til eksamen - 11 bestod.

Statskundskab 2. del:
Sommeren 1964: Der gik 2 op til eksamen - 2 bestod.

Juridisk embedseksamen.

Vinteren 1963-64'.
Knud Erik Agerholm (1957): 11,00 (2. karakter af 1. grad).
Hans Albrechtsen (1957): 11,88 (1. karakter).
Jens Bruun Andersen (1952): 12,88 (1. karakter).
Claus Dan Arlien-Søborg (1955): 11,13 (2. karakter af 1. grad).
Steffen Emil Dahl (1955): 10,81 (2 karakter af 1. grad).
Heinz Freilesen (1954): 11,75 (1. karakter).
Orla Bøje Friis Jensen (1956): 14,13 (1. karakter).
Benny Kimberg (1957): 13,75 (1. karakter).
Kirsten Krogh (1957): 11,25 (2. karakter af 1. grad).
Ole Koefoed Nielsen (1958): 11,69 (1. karakter).
Lars Friis Olsen (1956): 10,81 (2. karakter af 1. grad).
Birgit Marie Hviid Petersen (1957): 11,19 (2. karakter af 1. grad). 
Niels Stig Rydung (1956): 10,00 (2. karakter af 2. grad).
Jens Vilhelm Sanvig (1956): 13,69 (1. karakter).
Kjeld Jørgen Roum Svendsen (1958): 12,88 (1. karakter).



124

Sommeren 1964:

Filip Bjørndahl Astrup (1958): 12,19 (1. karakter).
Niels Kristian Boel (1958): 11,88 (1. karakter).
Erik Bønnelykke (1954): 11,19 (2. karakter af 1. grad).
Jørn Christensen (1958): 13,13 (1. karakter).
Kjeld Christensen (1955): 12,06 (1. karakter).
Jan Peter Seeberg Erlund (1957): 13,06 (1. karakter).
Jørgen Andreas Geday (1958): 11,69 (1. karakter).
Hanne Hansen (1958): 10,75 (2. karakter af 1. grad).
Hans Peter Jacobsen (1956): 12,06 (1. karakter).
Inge Bodil Elisabeth Jakobsen (1957): 11,69 (1. karakter).
Lone Hørup Jensen (1957): 11,75 (1. karakter).
Hark Volkert Clausen Jochimsen (1948): 11,69 (1. karakter).
Erik Hartvig Jørgensen (1957): 11,69 (1. karakter).
Flemming Kirkholt (1957): 12,94 (1. karakter).
Erling Krogh (1956): 11,88 (1. karakter).
Hans Erik Lausen (1958): 11,69 (1. karakter).
Ove Sjøgreen Nielsen (1956): 11,19 (2. karakter af 1. grad).
Uffe Nielsen (1956): 11,31 (2. karakter af 1. grad).
Poul Nørgaard (1953): 12,00 (1. karakter).
Jens Ostenfeld (1959): 13,19 (1. karakter).
Leo Stig Petersen (1957): 12,13 (1. karakter).
Peter Rosleff (1956): 12,94 (1. karakter).
Henrik Schou-Nielsen (1956): 10,69 (2. karakter af 1. grad).
Gunnar Skovgaard (1958): 13,69 (1. karakter).
Holger Mørk Skovsborg (1956): 13,50 (1. karakter).
Kjeld Stabeli (1958): 12,63 (1. karakter).
Knud Windfeld Starup (1957): 12,69 (1. karakter).
Johannes Ove Svenningsen (1958): 13,19 (1. karakter).
Christian Søgaard-Sørensen (1953): 10,75 (2. karakter af 1. grad).
Flemming Hørslev Sørensen (1959): 11,75 (1. karakter).
Jørgen Zethner-Møller (1958): 12,25 (1. karakter).

Økonomisk eksamen.

Vinteren 1963-64:

Den driftsøkonomiske linje.
Poul Nordentoft Grønbech (1956): 192 (2. karakter).
Jens Herman Balthazar Münter (1954): 183 (2. karakter).
Jørn Pelle Thomsen (1957): 188 (2. karakter).
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Sommeren 1964:

Den administrative linje.
Arne Schmelling (1939): 196 (1. karakter).
Hans Egede Zeuthen (1955): 211 (1. karakter).

Den driftsøkonomiske linie.
Poul Erik Andersen (1958): 189 (2. karakter).
Edwin Orla Bøgh (1957): 180 (2. karakter).

Eksamen i statskundskab.

Sommeren 1964:

Jørgen Flindt Pedersen (1958): 12,89.
Mogens Nielsen Pedersen (1958): 14,00.



Det teologiske fakultets virksomhed
i det akademiske år 1963-64

DEKANVALG

På sit møde den 1. april 1963 valgte det teologiske fakultet professor, dr. 
theol. Regin Prenter til dekan for det akademiske år 1963-64.

FAKULTETSUDVALG OG FAKULTETSREPRÆSENTATION
I UDVALG OG LIGNENDE UDEN FOR UNIVERSITETET

Sam fakultetets repræsentanter i bestyrelsen for efteruddannelsesinstituttet 
for præster, som kirkeministeriet ved lov af 14. februar 1964 er bemyndiget til 
at oprette, har fakultetet udpeget professor, dr. theol. Regin Prenter og professor, 
dr. theol. K. E. Løgstrup.

DOKTORDISPUTATSER

Cand. theol. Benedikt Otzen forsvarede mandag den 10. februar 1964 sin for 
erhvervelse af den teologiske doktorgrad skrevne afhandling: »Studier over 
Deuterozakarja«. De officielle opponenter var professor, dr. theol. Eduard Niel
sen, Københavns universitet, og professor, dr. phil. E. Hammershaimb. Dok
torgraden konfereredes den 12. februar 1964.

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Den 23.-25. april 1964 har professor, dr. theol. Johannes Munck deltaget i et 
symposium ved Strasbourg Universitet over jødekristendommen under ledelse 
af professor Marcel Simon.

Dr. Gerschom Scholem, Jerusalem, har mandag den 23. og tirsdag den 24. 
september 1963 afholdt gæsteforelæsninger over følgende emner: »3 Typen 
jüdischer Frömmigkeit: Schriftgelehrter, Gerechter und Frommer« og »Mystic
ism and Religious Authority«.

Dr. Kathleen Kenyon, Oxford, har torsdag den 21. november 1963 afholdt 
gæsteforelæsning ledsaget af lysbilleder over emnet: »The Archaeology of 
Palestine and the Bible, with special reference to Jericho and Jerusalem«.
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UNDERVISNING

Dr. theol. Johannes Munck, professor i teologi med nytestamentlig eksegese som hovedfag: 
Efterårssemestret 1963: Gennemgang af Paulus’ brev til Filipperne (2). - Seminar over 

Apocryphon Johannis (Nag Hammadi Codex II) (2).
Forårssemestret 1964: Gennemgang af Jesu lignelser (2). - Proseminar over De apo

stolske Fædre (Funk-Bihlmeyer: Die apostolischen Väter) (2).

Dr. theol. Poul Nepper-Christensen, lektor i bibelsk eksegese:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger over pastoralbrevene (1). -2. Øvelser sammen 

med dr. theol. Regin Prenter og cand. theol. Johannes Aagaard over forholdet mellem 
kirken og Israel (1).

Cand. theol. Niels Hyldahl, universitetsadjunkt:
Efterårssemestret 1963: 1. Læsning af Melitons Passa-Homili (tekst efter Bernhard Loh

ses udgave i Textus Minores, Vol. XXIV, Brill, Leiden 1958) (1). - 2. Gennemgang af 
W. Wrede: Das Messiasgeheimnis in den Evangelien (1).

Forårssemestret 1964: Øvelser over den synoptiske Apokalyse (1).

Undervisningen i gammeltestamentlig eksegese er blevet varetaget af professor i se
mitisk filologi, dr. phil. E. Hammershaimb.

Man henviser til undervisningen i semitisk filologi under det humanistiske fakultet.

Cand. theol. Hans Gottlieb, amanuensis:
Efterårssemestret 1963: Kursus i hebraisk for begyndere (4). 
Forårssemestret 1964: Fortsættelse af kursus i hebraisk for begyndere.

Dr. theol. Benedikt Otzen, universitetsadjunkt: 
Efterårssemestret 1963: Øvelser over Juda Riges historie fra år 722 til 587 (2). 
Forårssemestret 1964: Gennemgang af udvalgte salmer (2).

Dr. theol. P. G. Lindhardt, professor i kirke- og dogmehistorie:
Efterårssemestret 1963: 1. Øvelser over den danske kirkeordinans af 1539 (1). - 2. 

Øvelser over udvalgte tekster til belysning af Englands kirkehistorie i første halvdel af det 
19. århundrede (1).

Forårssemestret 1964: 1. Øvelser over dansk kirkehistorie i det 16. århundrede (1). 
- 2. Øvelser over senmiddelalderlig opbyggelseslitteratur (1).

Cand. theol. Holger Jepsen, kandidatstipendiat:
Forårssemestret 1964: Gennemgang af kirkehistorien efter maksimumsfordringer (2).

Dr. theol. A. Pontoppidan Thyssen, docent i kirke- og dogmehistorie:
Efterårssemestret 1963: Forelæsninger og øvelser over grundtanker hos N. F. S. Grundt

vig (3).
Forårssemestret 1964: 1. Kirkehistoriske eksaminatorier på grundlag af Holmquist-Nør- 

regaards kirkehistorie (1). - 2. Vejledning for specialestuderende (2).

Cand. theol. Th. Lyby Christensen, amanuensis:
Efterårssemestret 1963: 1. Gennemgang af kirkehistorien på grundlag af Holmquist- 

Nørregaard: Kirkehistorie I (2). - 2. Øvelser over historiske metodeproblemer i tilknytning 
til udvalgte kirkehistoriske tekster (1).

Sognepræst P. O. Østergaard Poulsen, undervisningsassistent:
Efterårssemestret 1963: Gennemgang af kirkehistorien efter minimumsfordringer (3). 
Forårssemestret 1964: Gennemgang af kirkehistorien efter minimumsfordringer (2).
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Dr. theol. Regin Prenter, professor i teologi med dogmatik som hovedfag:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger over det kirkelige embedes teologi (1). - 2. 

Dogmatisk proseminar over den augsburgske konfession (1). - 3. Øvelser over forholdet 
mellem kirken og Israel. Afholdes i samarbejde med amanuensis Johannes Aagaard og lek
tor, dr. theol. P. Nepper-Christensen.

Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger og samtaler over pneumatologi og ekklesiologi 
(eskatologi) (2). Afholdes i samarbejde med amanuensis, cand. theol. Anna Marie 
Aagaard. - 2. Gennemgang i samtaler og øvelser af udvalgte tekster af konkordieformelen 
og Tridentinum (1).

Dr. theol. K. E. Løgstrup, professor i teologi med etik og religionsfilosofi som hovedfag: 
Efterårssemestret 1963: Fritaget for undervisning.
Forårssemestret 1964: Eksaminatorier over den specielle etik på grundlag af et udvalg 

af Luthers social-etiske skrifter (1). - 2. Fortsættelse af gennemgangen af H. Lipps, Unter
suchungen zu einer hermeneutischen Logik (1).

Dr. theol. Johannes Sløk, professor i teologi med filosofi og kristen idéhistorie som hoved
fag:

Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger over eskistentialisme (1). - 2. Øvelser sammen 
med amanuensis, cand. theol. Jan Lindhardt over renaissancefilosofi.

Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over eksistentialisme (1). - 2. Forelæsninger over 
nyere platontolkninger. Sammen med amanuensis, cand. theol. Henrik Wilhjelm (2).

Cand. theol. Henrik Wilhjelm, amanuensis i teologi med særligt henblik på systematisk 
teologi:

Efterårssemestret 1963: Gennemgang af F. M. Conford »From Religion to Philosophy« 
(2).

Forårssemestret 1964: Forelæsninger over nyere platontolkninger. Sammen med profes
sor, dr. theol. Johannes Sløk (2).

Cand. theol. Jan Lindhardt, amanuensis:
Efterårssemestret 1963: Øvelser sammen med professor, dr. theol. Johs. Sløk over re

naissancefilosofi (2).

Cand. theol. Ole Jensen, amanuensis i etik og religionsfilosofi:
Efterårssemestret 1963: 1. Afsluttende forelæsninger over Reinhold Niebuhr: An In

terpretation of Christian Ethics (2). - 2. Derefter gennemgang af udvalgte tekster af Jakob 
Knudsen (2).

Forårssemestret 1964: Øvelse over Gerhard Ebelings kritik af Rudolf Bultmann i »The
ologie und Verkündigung« (Tübingen 1962) (1).

Cand. theol. Anna Marie Aagaard, amanuensis i dogmatik:
Efterårssemestret 1963: 1. Tekststudier og samtaler om synet på kirkens enhed, specielt 

i nyere romersk-katolsk teologi (2. Vaticaner-Koncil) (1). Øvelsen afholdes i samarbejde 
med amanuensis Johannes Aagaard. - 2. Forelæsninger over den orthodokse kirke og ny
ere orthodoks teologi (1).

Forårssemestret 1964: Forelæsninger og samtaler over pneumatologi og ekklesiologi 
(eskatologi) (2). Afholdes i samarbejde med professor, dr. theol. Regin Prenter.

Pastor F. Nørager-Pedersen, undervisningsassistent:
Efterårssemestret 1963: 1. Filosofi- og religionshistorie for forprøvestuderende (2). - 

2. Prædiken i historisk og principiel belysning (1).
Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over Gudstjenesten i historisk og principiel be

lysning. - 2. Gennemgang af K. E. Løgstrup: Heidegger (1).
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Cand, theol. Johannes Aagaard, amanuensis i missionsvidenskab:
Efterårssemestret 1963: 1. Øvelser om forholdet mellem kirken og Israel (2). - 2. Tekst

studier og samtaler om synet på kirkens enhed i nyere evangelisk og romersk-katolsk teologi 
(Montreal-konferencen og 2. Vaticanerkoncil) (2). - 3. Øvelser for specialestuderende og 
kandidater og missionærer med særlige opgaver.

Forårssemestret 1964: 1. Oversigtskursus om missionsvidenskabelige grundproblemer 
(1). - 2. Kollokvier om forholdet mellem kirken og jøderne om eskatologisk problem (2).
- 3. Øvelser for specialestuderende og kandidater og missionærer med særlige opgaver.

Kurser til forprøven:
Efterårssemestret 1963: 1. Kursus i nytestamentlig græsk ved amanuensis, cand. theol. 

Sigfred Pedersen (4). - 2. Kursus i hebraisk ved amanuensis, cand, theol. Hans Gottlieb (4).
- 3. Kursus i filosofi- og religionshistorie ved undervisningsassistent, pastor F. Nørager- 
Pedersen (2). - 4. Kursus i bibelkundskab ved amanuensis, cand. theol. Sigfred Peder
sen (2).

Forårssemestret 1964: 1. Kursus i nytestamentlig græsk ved amanuensis, cand. theol. 
Sigfred Pedersen (4). - 2. Kursus i hebraisk ved amanuensis, cand. theol. Hans Gottlieb 
(4). - 3. Kursus i filosofi- og religionshistorie ved undervisningsassistent, pastor F. Nørager- 
Pedersen (2). - 4. Kursus i bibelkundskab ved amanuensis, cand. theol. Sigfred Pedersen (2).

Stemmedannelse og talelære:
Cand. mag. J. Dalsgaard, undervisningsassistent:

Efterårssemestret 1963: Kursus i stemmedannelse og talelære 2 à 3 timer efter behov. 
Forårssemestret 1964: Kursus i stemmedannelse og talelære 2 à 3 timer efter behov.

PRØVER

Prøven i hebraisk:
Vinteren 1963-64: Der gik 3 op til prøven - 2 bestod.
Sommeren 1964: - - 27 - - - - 27 -

Ialt gik 30 op til prøven - 29 bestod.

Forprøven (4- prøven i hebraisk):
Vinteren 1963-64: Der gik 12 op til prøven - 9 bestod.
Sommeren 1964: - - 14 - - - - 10 -

Ialt gik 26 op til prøven - 19 bestod.

TEOLOGISK EMBEDSEKSAMEN

Beskikkelser,
Undervisningsministeriet har under 4. maj 1964 genbeskikket domprovst, dr. 
theol. Paul Brodersen og provst P. Otzen som censorer ved den teologiske em
bedseksamen ved Københavns og Aarhus Universiteter for perioden 1. april 
1964-31. marts 1965. Undervisningsministeriet har endvidere genbeskikket
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domprovst, dr. theol. Paul Brodersen som formand for censorerne for den 
nævnte periode. Domprovst P. Verner Hansen, provst K. Bang og sognepræst 
P. Seidelin er blevet genbeskikket for treåret 1. april 1964-31. marts 1967.

Dispensationer.
Fakultetet har meddelt 1 studerende fritagelse for dele af det religionsfilosofi
ske stof til den teologiske embedseksamen som kompensation for fyldestgørende 
aktiv deltagelse i forelæsninger og øvelser.

Fakultetet har givet 3 studerende fritagelse for følgende pensum til den teolo
giske embedseksamen som kompensation for fyldestgørende aktiv deltagelse 
i forelæsninger og øvelser i etik: Den principielle etik.

Skriftlige opgaver.
Vinteren 1963/64: Gammel Testamente: Jes. 50, 4-11, eller hvis denne tekst 
ikke opgives: Nytestamentligt bifag: 1) For kandidater, der opgiver den nyte
stamentlige indledning: Vidnesbyrd fra det 2. århundrede om vore fire evan
gelier og evangeliernes egne vidnesbyrd om deres affattelsestid. 2) For kan
didater, der opgiver den nytestamentlige teologi efter Bultmanns fremstilling: 
Jesu betydning for urmenigheden og inden for den johannæiske tradition. 
Nytestamentlig eksegese: 1. Kor. 5, 1-13. Dogmatik: En kritisk redegørelse for 
hovedtankerne i den anselmske forsoningslære og en drøftelse af, i hvilket om
fang denne lære harmonerer med den lutherske retfærdiggørelseslære. Etik:
1) For kandidater, der opgiver Luthers social-etiske skrifter: En redegørelse 
for Luthers syn på skilsmisse samt en redegørelse for, i hvilke henseender pro
blemerne stiller sig anderledes i dag. 2) For kandidater, der opgiver N. H. 
Søe’s: Kristelig Etik: Forholdet mellem etik og eskatologi i Jesu forkyndelse. 
Kirkehistorie: 1) Minimum: Englands kirkehistorie i det 16. og 17. århundrede.
2) Ældre ordning: Kirkens bekendelsesmæssige, liturgiske og organisatoriske 
konsolidering i det 2. århundrede, skildret på baggrund af dens kamp mod 
kætterske bevægelser. Hos. 2, 2-11.

Sommeren 1964: Gammel Testamente: 1) Ældre ordning: Jes. 6, 1-10. 
2) Minimum: Ps. 21, eller hvis denne ikke opgives: Ps. 72, 1-13. Nytestament
ligt bifag: Hvilke messianske forestillinger mødte Jesus hos sine landsmænd, og 
hvorledes tog han stilling til dem? Nytestamentlig eksegese: Acta 8, 26-38. Dog
matik: En drøftelse af problemet, om Jesus kan siges at have stiftet den 
kristne kirke. Etik: 1) For dem, der opgiver Luthers social-etiske skrifter: En 
kritisk redegørelse for Luthers stilling til den katolske skelnen mellem consilia 
evangelica og præcepta divina. 2) For de andre: En kritisk redegørelse for det 
begreb, der i etikken kaldes »Eigengesetzlichkeit«. Kirkehistorie: Den højkirke
lige tradition i England fra reformationen og indtil midten af det 19. århun
drede.
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Afholdte eksaminer.

1. del:
Vinteren 1963-64: Der gik 1 op til eksamen - 1 bestod.
Sommeren 1964: 7 - - - - 6 -

Ialt gik 8 op til eksamen - 7 bestod.

2. del:
Vinteren 1963-64: Der gik 3 op til eksamen - 3 bestod.
Sommeren 1964: 1 - - - - 1 -

Ialt gik 4 op til eksamen - 4 bestod.

Hele prøven:
Vinteren 1963-64: Der gik 2 op til eksamen - 2 bestod.
Sommeren 1964: 0 - - - - 0 -

Ialt gik 2 op til eksamen - 2 bestod.

Vinteren 1963/64:
Jens Theodor Hansen (1956): 90 (laudabilis).
Harry Kokholm (1951): 71 (haud illaudabilis) 
Knud Ottosen (1956): 101 (laudabilis).
Bent Vilslev Petersen (1951): 92 (laudabilis).
Jens Adolf Thomsen (1954): 103 (laudabilis).

Sommeren 1964:
Hans Fuglsang (1957): 97 (laudabilis).



Det naturvidenskabelige fakultets virksomhed
i det akademiske år 1963-64

DEKANVALG

På fakultetsmødet den 2. april 1963 valgtes professor, dr. phil. Sv. E. Rasmus
sen til dekan for året 1963/64.

ANORDNINGER M. M.

Under 9. oktober 1963 udstedtes følgende bekendtgørelse om ændring af be
kendtgørelse om naturvidenskabelig embedseksamen ved Københavns og Aar
hus universiteter:

I bekendtgørelse nr. 317 af 12. august 1960 om naturvidenskabelig em
bedseksamen under det matematisk-naturvidenskabelige fakultet ved Køben
havns universitet og det naturvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet 
fastsættes følgende ændringer:

I bekendtgørelsens § 4, sidste punktum og § 6, stk. 3 udgår ordene: »og 
bestå den prøve, der afslutter dette kursus«.

EMBEDSBESÆTTELSER

Til det ledige professorat i fysik, der blev opslået i december 1962, indkom 
der ansøgninger fra Research Associate ved Stanford University, lic. techn., 
cand, polyt. Eigil Evan Ungstrup og souschef ved Atomenergikommisionens 
fysikafdeling, mag. scient, et cand. mag. Carl Franke Wandel, Atomenergikom
missionen.

Til at bedømme ansøgernes faglige kvalifikationer nedsatte fakultetet et 
fagkyndigt udvalg, bestående af professor Jørgen Rybner, Danmarks tekniske 
Højskole, lektor, dr. phil. Aage Winther, Københavns Universitet, og professor 
Jens Lindhard.

Udvalget afgav den 1. november 1963 følgende indstilling til fakultetet:

Professoratet er opslået ledigt som et professorat i fysik. I opslaget er det nævnt, at 
ansøgere forventes at kunne forestå forskning og undervisning fortrinsvis inden for em
nerne plasmafysik eller teoretisk kernefysik. Ved vor bedømmelse har vi taget hensyn til 
denne kvalifikation af emneområder. Alle arbejder, der må anses for at falde inden for 
de i opslaget nævnte områder, har vi bedømt på lige fod.

Ved betegnelsen plasmafysik forstår vi såvel teoretisk som eksperimentel plasmafysik, 
og således at plasmafysik omhandler egenskaberne af stof indeholdende frit bevægelige la
dede partikler. I plasmafysikken er da bl.a. indeholdt emner fra ionosfærefysikken, astro
fysikken, frie elektroner i faste stoffer, og kunstige udladninger førende til ionisation.
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Lic. techn., civilingeniør Eigil Evan Ungstrup er født 1927 og blev civilingeniør som 
elektroingeniør af fysikerretningen 1956. Han erhvervede den tekniske licentiatgrad 1962.

Ungstrup havde aftjent sin værnepligt ved Søværnet inden eksamen, og han blev 1956 
ansat under den danske nationalkomité af Den internationale videnskabelige Radio Union 
(URSI), hvis forskningsvirksomhed fra 1. april 1962 overgik til det nyoprettede Ionosfærela
boratorium ved Danmarks tekniske Højskole. I 1962 rejste han til USA, hvor han er 
Research Associate ved Radio Science Laboratory, Stanford University.

Ungstrup var 1956-62 indskrevet som licentiatstuderende ved DtH og lønnedes 1958- 
60 gennem et adjunktstipendium. Efterhånden som forskningsvirksomheden og personalet 
voksede, blev det nødvendigt at pålægge Ungstrup en række videnskabelige og administra
tive opgaver ud over den, der var knyttet til selve licentiatstudiet, og ved sin afrejse 
stod han som leder af den geofysiske afdeling, ligestillet med lederen af instrumenterings
afdelingen, hvis hovedopgave for tiden er udvikling af raket- og satellitbåret måleudstyr; 
hver afdeling er på 6-10 mand.

Ungstrups videnskabelige arbejder drejer sig hovedsagelig om undersøgelsen af lavfre
kvent radiostøj fra ionosfæren, særlig i nordlyszonen. Derved er man kommet på sporet af 
forskellige naturfænomener, som bl. a. kan lede til en bedre fysisk forståelse af ionosfæren 
i nordlyszonen og af dertil knyttede plasmafysiske egenskaber.

Ungstrups eksamensopgave som civilingeniør udførtes under den danske nationalkomité 
af URSI. Det drejer sig om det forhold, at radioforbindelser fra Danmark til Grøn
landsskibene er særlig dårlige i et område SØ for Kap Farvel, og det viste sig ikke som 
ventet at skyldes særlig kraftig støj, men særlig stærk dæmpning ved radiostrålens passage 
gennem D-laget, når passagen sker i nordlyszonen (1,2,4).

Ungstrups arbejder 1956-62 er i hovedsagen sammenfattet i licentiatafhandlingen (8): 
Observations of VLF Radio Noise at Godhavn, Greenland, der omhandler observationer 
under det internationale geofysiske år 1957-58, samt bearbejdelse af resultaterne. Arbejdet 
har bestået i udvikling af måle- og registreringsapparatur for modtagning af radiostøj i fre
kvensområdet 500 Hz - 15 kHz, opstilling, justering og drift af dette i Grønland samt 
statistisk bearbejdelse af resultaterne i København, hvilket er udført af Ungstrup eller under 
hans daglige ledelse. Herunder har der været et nært samarbejde med cand. mag. frk. I. M. 
Jackerott ved bearbejdelsen og tydningen af resultaterne. I afhandlingen beskrives de så
kaldte whistlers, dvs. fløjte toner af langsomt faldende frekvens, frembragt af lynimpulser, 
som undergår dispersion under deres udbredelse langs de geomagnetiske kraftlinier mellem 
den sydlige og nordlige halvkugle. Whistlers i Godhavn udviser normal årsvariation med 
maksimal forekomst om vinteren, men unormal døgn variation, idet der i Godhavn er 
maksimal forekomst om dagen, men for alle andre stationer om natten. Desuden mangler 
alle frekvenser under en grænse på ca. 5 kHz. Dette tyder på, at whistlers gennemtrænger 
ionosfæren et andet sted end observationsstedet, når dette falder inden for nordlyszonen. 
De vigtigste nye resultater vedrører fænomenet chorus, dvs. hurtigt voksende fløjtelyde, 
som formentlig dannes i eller uden for ionosfæren. Her fandtes sådanne resultater, at 
Godhavnsmålingerne siden 1961 er blevet suppleret med registreringer ved hjælp af feltud
styr på en række stationer langs Grønlands vestkyst. Det har vist sig, at chorus i arktiske 
egne adskiller sig væsentligt fra chorus uden for nordlyszonen. Denne nye type af chorus 
foreslås benævnt polar chorus. Problemet er blevet yderligere belyst gennem et større 
observationsmateriale af Ungstrup og I. M. Jackerott (9). I en kortfattet eksperimental rap
port sammen med I. M. Jackerott og J. Taagholt (12) redegøres for whistlers og VLF-ud- 
sendelse på Saltholm i 1960-61. Observationer af whistlers og VLF-fænomenet i Godhavn 
er rapporteret i en mindre afhandling (5), sammen med et forsøg på tolkning af fæno
menerne.

I to afhandlinger (3,6) sammen med B. M. Petersen, redegøres for undersøgelse af 
jordstrømme i Godhavn, og der findes korrelation med ionosfærisk aktivitet. Man kan så
ledes eventuelt benytte jordstrømme - i stedet for magnetiske målinger - som indikatorer 
på ionosfærisk aktivitet. En kort meddelelse (7), sammen med T. S. Jørgensen, redegør for 
observeret korrelation mellem VLF-støj og nordlys i Godhavn. Endvidere er der fore
taget målinger af radiostøj i frekvensområdet 18 kHz - 20 MHz i Angmagssalik og Nars- 
saq (11). Disse målinger svarer kun delvis til forudsigelserne ud fra den sædvanlige beskri
velse, og forfatterne diskuterer mulige årsager til uoverensstemmelser.
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Endvidere foreligger en interessant meddelelse sammen med N. Brice (10), hvor forfat
terne påpeger, at forekomsten af VLF-fænomener vil kunne korreleres bedre med en lokal 
middel-nordlystid, knyttet til jordmagnetfeltet, end med andre tidsskalaer.

Ungstrups kvalifikationer som lærer fremgår af hans forelæsningskompendium over 
plasmafysik (13), der ud over en gennemgang af den almindelige grundlæggende plasma
teori indeholder en selvstændig bearbejdelse af nyere resultater vedrørende plasmafysik for 
ionosfæren.

Ungstrup har gennem sit hidtidige arbejde opnået et indgående kendskab til VLF- 
fænomener i nordlyszonen. Han har vist betydelig evne til at tilrettelægge observationer, som 
kan kaste yderligere lys over disse nye fænomeners natur, og han har i denne forbindelse 
ydet væsentlige bidrag. Han prøver målbevidst at nå til en mere detaljeret teoretisk for
ståelse af disse fænomener. En sådan forståelse ville indebære et stort fremskridt. I denne 
forbindelse kan man forvente, at hans studier af teoretisk plasmafysik i USA fortsat vil 
vise sig frugtbringende. Foruden betydelige videnskabelige kvalifikationer har Ungstrup 
vist dygtighed i undervisning samt evner for ledelse af eksperimentelle forskningsarbejder.

Publikationer:
1. Influence of the Auroral Zone on Radio Communication from Denmark, J. Rybner & 

E. Ungstrup, Ingeniøren, Sept. 29 (1956).
2. L’influence de la zone d’aurores boréales sur les liaisons radioélectriques, J. Rybner 

& E. Ungstrup, Annales des Télécommunications, 12, 172-73 (1957).
3. The Correlation between Earth Currents at Godhavn and Magnetic Disturbances, E. 

Ungstrup & A. R. Pedersen, Ionosphere Laboratory, Copenhagen, Report No. 5, July 
13 (1958).

4. Research on Relationships between Natural Atmospheric Radio Phenomena and Geo
magnetic Fields, J. Rybner & E. Ungstrup, Ionosphere Lab., Copenhagen, Report No. 
7, July 1 (1959).

5. Observations of »Whistlers« and Very Low Frequency Phenomena at Godhavn, Green
land, E. Ungstrup, Nature 184, 806-807 (1957).

6. The Correlation between Earth Currents at Godhavn and Magnetic Disturbances 
E. Ungstrup & B. M. Petersen, Ionosphere Lab., Copenhagen, Report No. 10, June 1 
(1962).

7. Direct Observations of Correlation between Aurorae and Hiss in Greenland, T. S. 
Jørgensen & E. Ungstrup, Nature 194, 462—463 (1962).

8. Observations of VLF Radio Noise at Godhavn, Greenland, E. Ungstrup, Ionosphere 
Lab., Copenhagen, Report No. 12, September (1962).

9. Observations of Chorus below 1500 Cycles per Second at Godhavn, Greenland, from 
July 1957 to December 1961, E. Ungstrup & I. M. Jackerott, Journ. Geophys. Research 
68, 2141-2146 (1963).

10. Use of »Local Mean Auroral Time« for Very-Low-Frequency Emissions, N. Brice & 
E. Ungstrup, Nature 198, 874 (1963).

11. Måling af atmosfærisk radiostøj i Angmagssalik og Narssaq, Grønland, T. S. Jørgensen 
& E. Ungstrup, Ionosfærelaboratoriet, rapport nr. 13, december (1962).

12. Whistler and VLF-Emissions from Saltholm, Denmark, I. M. Jackerott, J. Taagholt & 
E. Ungstrup, Ionosphere Lab., Copenhagen, Report No. 15, March (1963).

13. Plasmafysik, E. Ungstrup, Ionosfærelaboratoriet, København (1962).

Mag. scient, et cand. mag. Carl Franke Wandel er født 1929 og blev student 1948. 
Han studerede derpå teoretisk fysik ved Københavns universitet og tog magisterkonferens 
1954 med speciale inden for kernefysikken.

Efter studiets afslutning blev han ansat for et år ved Massachusetts Institute of 
Technology, USA, der under Weisskopf’s ledelse var et af centrene for teoretisk kerne
fysik. Ved sin hjemkomst i 1955 blev han som værnepligtig tilknyttet forsvarets forsknings
råd og senere Atomenergikommissionen. Efter sin hjemsendelse i 1957 blev han tilknyttet 
fysikafdelingen på Atomenergikommissionens Forsøgsanlæg, Risø, hvor han stadig er ansat.

Wandels første videnskabelige arbejder vedrører teoretisk atomkernefysik. Hans eks
amensopgave (3) drejer sig således om spredning af neutroner på deformerede kerner. Der
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gives heri en simpel analytisk udledelse af spredningen på basis af en anisotrop overflade
vekselvirkning. Wandels beregninger var en af de første undersøgelser af dette sprednings
problem; senere nøjagtigere beregninger, udført af andre, har været i god overensstemmelse 
med Wandels resultater. Under studieopholdet ved M.L T. publicerede Wandel sammen 
med A. M. Lane (1, 2) en beregning af størrelsen af det imaginære potential, som på halv
empirisk basis tidligere var indført af Weisskopf og medarbejdere. På det pågældende tids
punkt vakte Lane og Wandel’s arbejde betydelig interesse. Deres undersøgelser var længe 
den eneste teoretiske vurdering af det imaginære potential ud fra det fundamentale nukleon- 
nukleon stødtværsnit. Lane og Wandel’s regninger er dog temmelig approximative, og senere 
undersøgelser har da også vist, at de opnåede resultater kun er kvalitativt rigtige.

Under sin ansættelse på Risø har Wandel publiceret en række afhandlinger, hvoraf de 
fleste har tilknytning til plasmafysik. Disse arbejder kan deles i tre grupper: termo- 
nukleare processer, chokbølger samt turbulens.

I fire teoretiske afhandlinger (4, 5, 6, 8), udført i samarbejde med andre fra fysik
afdelingen på Risø, undersøges betingelser for, at termonukleare processer kan give et 
energioverskud i et plasma under stationære forhold eller ved pulserende energiproduktion. 
Disse studier har krævet stor omhu og grundighed, i forbindelse med en vurdering af be
tydningen af de talrige fysiske fænomener, der kan finde sted. Arbejderne resulterer i en 
bedre bedømmelse af, hvornår der vil være gunstige betingelser for termonukleare reak
tioner, og de leder til en forståelse af, at resultater fundet ved stationære betingelser har 
betydelig anvendelighed også under andre betingelser. Arbejderne har vel mest interesse 
som anvendt fysik, men de har krævet studier af plasmafysiske fænomener; således har 
Wandel i en femte afhandling (7) udført en kompetent undersøgelse af energiudvekslingen 
mellem ladede partikler i et plasma.

På Risø’s fysikafdeling er der udført eksperimentelle undersøgelser af chokbølger i et 
plasma, og heri har Wandel taget aktiv del, især vedrørende de teoretiske overvejelser. 
I en mindre afhandling om chokbølger i brint og helium, publiceret i samarbejde med flere 
andre (10), gøres der rede for de eksperimentelle resultater vedrørende lysudsendelsen og 
hastigheden af chokbølgerne for forskellige tryk. Det påvises, at ved højere tryk svarer de 
betydelige hastigheder af chokbølgerne til de teoretiske resultater for en simpel model, hvor 
gassen tænkes opsamlet af den passerende chokbølges front. Dette arbejde må formodent
lig betragtes som en foreløbig studie vedrørende chokbølger.

Wandels seneste arbejde omhandler turbulensproblemer. Det er udført i samarbejde med 
O. Kofoed-Hansen og foreligger foreløbig kun som en ret kortfattet publikation (12). For
fatterne har her forsøgt at løse det kendte problem om sammenhæng mellem de to hastig
hedsfordelinger i tiden, som man finder i en turbulent væske eller luftart, når man enten 
bevæger sig med konstant hastighed gennem væsken eller følger med væskedelene. Der 
gøres en række antagelser om turbulensens homogenitet og stationaritet, samt vedrørende 
de energibærende hvirvlers størrelse i forhold til de energiabsorberende hvirvler. På basis 
heraf findes en analytisk sammenhæng mellem de tidslige autokorrelationsfunktioner hø
rende til de to billeder. De fundne resultater støttes af eksperimenter, men kan næppe 
siges at være endelig bekræftede. Arbejdet er af betydelig interesse for væskers og luft
arters dynamik.

Wandel har vist dygtighed inden for en række andre områder end det rent videnska
belige. Han har holdt adskillige forelæsningsrækker, især som gæsteforelæser ved Det fy
siske Institut på Aarhus Universitet, bl. a. over emner som plasmafysik, teoretisk reaktor
fysik, kernefysik og turbulens. Han har herved vist stor dygtighed og selvstændighed som 
lærer og har udarbejdet fortrinlige forelæsningskompendier. På Risø’s fysikafdeling har der 
været pålagt Wandel et betydeligt ansvar, og han har under sin deltagelse i forskellige 
forskningsprojekter vist dygtighed i organisation og samarbejde. Han har gjort en stor ind
sats i forbindelse med den internationale sommerskole over plasmafysik, der afholdtes på 
Risø i 1960 (9, 13). Wandel har endvidere fungeret som særlig sagkyndig i flere anliggen
der vedrørende udnyttelsen af atomenergi.

Det fremgår af det ovenstående, at Wandel har vist stor indsigt både i forskellige 
sider af den teoretiske fysik og i dens anvendelser. Han har en betydelig produktion i til
knytning til plasmafysik, samt nogle få interessante arbejder inden for teoretisk kernefysik. 
Alle hans arbejder bærer præg af stor sikkerhed og omhu. Næsten alle hans videnskabelige
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publikationer er udført i samarbejde med andre: man savner et større selvstændigt arbejde 
fra hans hånd. Wandel er en fortræffelig lærer, og han har stor erfaring og dygtighed 
i samarbejde og organisation.

Publikationer:
1. On the Imaginary Part of the Potential in the Optical Model of the Nucleus. A. M. 

Lane & C. F. Wandel, Bulletin of the American Phys. Soc. 30, 47-48 (1955).
2. Evaluation of the Imaginary Part of the Nuclear Complex Potential, A. M. Lane & 

C. F. Wandel, Phys. Rev. 98, 1524-25 (1955).
3. On the Scattering of Neutrons on Deformed Nuclei, C. F. Wandel, TID-7547, 62-63 

(1957).
4. Some Criteria for a Self-Sustaining Steady State Thermonuclear Reaction, T. Hessel

berg Jensen, O. Kofoed-Hansen, A. H. Sillesen & C. F. Wandel, Risö Report No. 2, 
1-20 (1958).

5. On the Energy Balance and Reaction Kinetics for Isothermal Thermonuclear Reac
tions Involving Deuterium and Tritium, O. Kofoed-Hansen & C. F. Wandel, Risö Report 
No. 7, 1-19 (1958).

6. A Survey of the Energy Balance in a Thermonuclear Reacting Plasma, Containing 
Deuterium, Tritium and Reaction Products under Isothermal Pulsed or Steady-State 
Conditions, T. Hesselberg Jensen, O. Kofoed-Hansen & C. F. Wandel, Proc, of the Sec. 
U. N. Conf, on the Peaceful Uses of Atomic Energy, 32, 431-39 (1958).

7. Energy Exchange by Coulomb Encounters for Maxwellian Ion Mixtures in the Plasma 
State, C. F. Wandel, Risö Report No. 4, 1-19 (1959).

8. A Compilation of Some Rates and Cross Sections of Interest in Controlled Thermo
nuclear Research, C. F. Wandel, T. Hesselberg Jensen and O. Kofoed-Hansen, Nucl. 
Instr. Meth. 4, 249-60 (1959).

9. Classical Theory of MHD-Shock Waves, C. F. Wandel, Risö Report No. 18, 455-67 
(1960).

10. An Experiment on Magnetically Driven Shocks, V. O. Jensen, A. H. Sillesen, F. Heikel 
Vinther and C. F. Wandel, Risö Report No. 28, 1-13 (1961).

11. Sur une critique de l’absorption de Landau, C. F. Wandel et Vagn O. Jensen, Comptes 
Rendus 254, 4156-57 (1962).

12. On the Eulerian-Lagrangian Transform in the Statistical Theory of Turbulence, C. F. 
Wandel and O. Kofoed-Hansen, Journ. of Geophys. Research 67, 3089-93 (1962).

13. International Summer Course in Plasma Physics 1960, Material Presented at the 
Course. Editor C.F. Wandel, Risö Report No. 18, 1-645 (1960).

Som konklusion finder vi, at det ikke er let at sammenligne de to ansøgeres kvalifi
kationer. Det må fremhæves, at den ene fortrinsvis har arbejdet eksperimentelt og den 
anden fortrinsvis teoretisk. Wandel udmærker sig ved kompetence og sikkerhed inden for 
et større område af fysikken. Til gengæld har Ungstrup koncentreret sig om udforskningen 
af nye fænomener inden for et mindre område, hvor han har udvist stor selvstændighed. 
Det skal tilføjes, at vi anser Wandel for at have større erfaring i undervisning end Ungstrup.

Vi mener, at Wandel i øjeblikket må stilles foran Ungstrup på grund af hans noget 
mere gennemarbejdede videnskabelige produktion. Vi mener desuden, at Wandel er kvalifi
ceret til professoratet og indstiller ham derfor til ansættelse.

Jens Lindhard Jørgen Rybner

Aage Winther

Fakultetet vedtog herefter på sit møde den 3. december 1963 at indstille 
mag. scient, et cand. mag. Carl Franke Wandel, der af universitetsbestyrelsen 
efter indhentet godkendelse fra undervisningsministeriet er ansat som professor 
i fysik fra 1. marts 1964.
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Til det ledige professorat i geologi var der ved ansøgningsfristens udløb den 
24. juni 1963 indkommet ansøgninger fra statsgeofysiker ved Sveriges geologi
ska undersökning, Stockholm, magister, mag. scient. Jørgen Folkmann Esper
sen og afdelingsgeodæt ved Geodætisk Institut, mag. scient, et cand. mag. 
Svend Erik Saxov, samt yderligere en ansøger, der ikke har ønsket sit navn 
offentliggjort.

Til at bedømme ansøgernes faglige kvalifikationer nedsatte fakultetet et fag
kyndigt udvalg, bestående af chefgeofysiker, fil. dr. David Malmqvist, Boliden, 
professor, dr. H. Menzel, Clausthal, og professor, dr. phil. Asger Berthelsen.

Udvalget afgav den 22. februar 1964 følgende indstilling til fakultetet. Det 
bemærkes, at den del af indstillingen, der vedrører den ansøger, som ikke har 
ønsket sit navn offentliggjort, ikke er medtaget.

Som angivet i opslaget, vil det pågældende professorat fortrinsvis være at besætte med 
en ansøger, der har kendskab til og selvstændigt kan forestå undervisning og forskning 
inden for den geologisk anvendte geofysik. Udvalget har derfor betragtet det som sin pri
mære opgave at vurdere ansøgernes kvalifikationer i geologi med henblik på geologisk an
vendt geofysik; men udvalget har samtidig søgt at bedømme hver enkelt ansøgers videnska
belige kvalifikationer, uanset hvilken del af geologiens vidtstrakte fagområder disse måtte 
vedrøre.

Jørgen Folkmann Espersen er født den 14.9.1922 (41 år) og bestod den 1.5.1951 
magisterkonferens i »geofysik med geologi« ved Københavns universitet. Som en del af 
konferensen indgik arbejdet »Magnetiske målinger over jernmalmforekomsten i Grønne
dal, SV-Grønland«, hvoraf der senere er publiceret et kort resumé.

Efter sin konferens og indtil den 31.3. 1957 var magister Espersen ansat ved Køben
havns universitet som videnskabelig assistent (til 31.7.1955), som universitetsadjunkt (til 
31. 1. 1957) og som amanuensis II (til 31. 3. 1957). I denne periode opholdt ansøgeren sig 
1 år ved Geofysiska Laboratoriet, Djursholm, deltog i Galathea-ekspeditionens geomagne- 
tiske undersøgelser, afholdt kursus i almen geofysik for geologistuderende samt arbejdede 
med konstruktionen af et instrument til palæomagnetiske målinger.

Foruden den omtalte praktiske opgave har Espersen kun publiceret endnu én videnskabe
lig afhandling. Sammen med P. Andreasen, J. Egedal og J. Olsen har ansøgeren redegjort 
for Galathea-ekspeditionens undersøiske målinger af vertikal-gradienten i det jordmagne
tiske felt. Espersen har endvidere forfattet flere særdeles velskrevne afsnit om geofysiske 
emner i en lærebog i geologi for gymnasiet (Gjellerup 1957, 1961).

Siden den 1.4. 1957 har Espersen været ansat ved Sveriges Geologiska Undersökning, 
fra den 1.7. 1963 som statsgeofysiker. I disse år har ansøgeren ledet opbygningen af den 
geofysiske prospektering i Norrbotten, en opgave, hvori 35 personer tager del, og hvis 
budget er på ca. 800.000 sv.kr. Som leder af dette arbejde har Espersen vist et udpræget 
organisatorisk talent. Udvalget er bekendt med, at Espersen under sin ansættelse ved SGU 
har bidraget til udarbejdelsen af adskillige fortrolige rapporter om de statslige prospekte
ringsarbejder; men disse rapporter har ansøgeren ikke kunnet forelægge udvalget til be
dømmelse.

Udvalget finder ikke, at det på det foreliggende grundlag kan udtale sig om Espersens 
videnskabelige kvalifikationer.

Svend Erik Saxov, der er født den 20. 3. 1913 (50 år), tog i juni 1937 skoleembeds
eksamen (matematik med astronomi, fysik og kemi) ved Københavns universitet. Den 
1. 11. 1937 ansattes magister Saxov som honorarlønnet assistent ved Geodætisk Institut og 
fra den 1. 4. 1946 som geodætassistent samme sted.

Efter at Svend Saxov i februar 1957 bestod magisterkonferens i geodæsi ved Køben-
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havns universitet, udnævntes han den 1.4. 1958 til afdelingsgeodæt ved Geodætisk Institut.
Magister Saxov har ledet Geodætisk Instituts tyngdemålingsekspeditioner til Vestgrøn- 

land i 1947, 1953, 1954, 1955 og 1957 samt til Norge i 1956. Fra 1945-48 og siden 
1953 har magister Saxov forestået Geodætisk Instituts tyngdemålinger i det egentlige Dan
mark.

Med støtte i et canadisk UNESCO-fellowship opholdt magister Saxov sig i sidste halvår 
af 1950 i Canada, hvor han ved Dominion Observatory i Ottawa og Institute of Earth 
Sciences i Toronto havde lejlighed til at studere - og i praksis dygtiggøre sig inden for - 
geologisk anvendt geofysik. Som American-Scandinavian fellow videreførte Saxov i første 
halvår af 1951 denne uddannelse ved flere geofysiske og geologiske institutter og under
søgelser i USA. Magister Saxov har endvidere i 1959 og 1960 været på kortvarige studie
ophold ved flere europæiske geofysiske institutter.

Saxov har i fem år arbejdet som manuduktør i matematik og statistik ved Officers- 
og Søofficersskolen og har holdt adskillige geofysiske foredrag og kollokvier ved uden
landske og danske institutter. Saxov har endvidere fungeret som vejleder for to konferens
studerende med geofysiske specialer.

Magister Saxov har deltaget aktivt i internationalt studentersamarbejde og har også 
ydet en betydelig indsats i faglige sammenslutninger. Saxov har således siden 1961 været 
council member of European Association of Exploration Geophysicists; han er medstifter 
og medredaktør ved det nordiske tidsskrift Geoexploration, og han er dansk medlem af 
den af de nordiske geofysikermøder nedsatte komité til udarbejdelsen af udkast til studie
planer for geofysikstudiet i Norden.

Ved flere lejligheder har Saxov fungeret som geofysisk konsulent for private mineselska
ber og har herved haft lejlighed til at indhøste erfaringer i både tilrettelæggelsen og ud
førelsen af geofysiske prospekteringsarbejder.

Saxovs forfatterskab omfatter 22 videnskabelige afhandlinger, der er offentliggjort i for
skellige tidsskrifter fra 1945 og fremefter, og mange refererende, beskrivende eller populær
videnskabelige artikler.

Uden tvivl har magister Saxov gjort sin største videnskabelige indsats gennem de omfat
tende gravi metermålinger, han har gennemført i store dele af Danmark, i Canada og 
i Vestgrønland. Disse undersøgelser er publiceret i følgende afhandlinger: 1945: Some 
gravity measurements on the island of Bornholm (30 sider); 1955: Some gravity measure
ments on Fyn (82 sider); 1956 a: Some gravity measurements in Thy, Mors and Vend
syssel (47 sider); 1956 b: A gravity survey of the vicinity of Ottawa (33 sider); 1958 a: 
Gravity in Lolland (27 sider); 1958 b: Gravity in Western Greenland (33 sider); hvortil 
kommer et endnu upubliceret manuskript: Some gravity measurements in Sønderjylland.

Disse arbejder er i hovedsagen redigeret på samme måde med en indledende del, hvor 
opmålingsteknikken med forskellige gravimetre, punktnettet og punkternes tilslutning til 
kendte gravimeter- og pendulpunkter, diskuteres. I forbindelse hermed har magister Saxov 
- åbenbart mest på eget initiativ - bragt en prisværdig orden i tidligere målte gravimeter- 
og pendulpunkter i Danmark samt tilsluttet betydningsfulde fikspunkter til det europæiske 
net (dette arbejde forelægges delvis i en særlig afhandling, 1952: The Danish gravity refer
ence stations (30 sider)). I de ovennævnte arbejders anden del fremlægges måleresultaterne 
i overskuelig tabelform foruden beregninger af Bougeranomalier for samtlige punkter. For 
alle undersøgte områder er udtegnet Bougeranomalikort, som tolkes og diskuteres i afhand
lingernes tredje del. I denne diskussion inddrages også resultaterne fra tidligere geologiske, 
magnetiske og refraktionsseismiske undersøgelser, ligesom indtrufne jordrystelsers for
deling.

Tolkningerne er stort set gjort med godt omdømme, og det forelagte materiale er 
et yderst værdifuldt bidrag til vort kendskab til undergrundens strukturer. Hvad der fra et 
geodætisk synspunkt kan forekomme som omhyggeligt udførte rutineundersøgelser, har 
gennem Saxovs evne til at tilrettelægge sit arbejde, så det også muliggør løsningen af geo
logiske problemer, fået et dybere forskningsmæssigt perspektiv.

Som et konkret eksempel herpå kan nævnes den overordentlig interessante sammen
hæng, som Saxov i sine Fyn- og Sønderjyllandsarbejder har påvist mellem (de af ansøgeren 
påviste) dybtliggende forkastninger i undergrunden og nutidige niveauforandringer konsta
teret ved Geodætisk Instituts gentagne præcisionsnivellementer.
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Efter udvalgets opfattelse er det imidlertid også en styrke ved Saxovs arbejder, at de 
primært er udført ud fra geodætiske synspunkter. Såvel opmålingen som bearbejdelsen af 
måleresultaterne ligger herigennem på et højt videnskabeligt plan.

I afhandlingen (1958 b) om gravimetermålinger i Vestgrønland fremsætter Saxov en op
fattelse om sammenhængen mellem tyngdeanomalier og landhævninger eller -sænkninger 
i forbindelse med nedisning, som stort set falder i tråd med, hvad der sikkert har kunnet 
påvises i Skandinavien og Canada. Sammenligningen af det vestgrønlandske tyngdefelt med 
det islandske forekommer dog mindre velvalgt, da vulkanske øer har specielle positive ano
malier.

I forbindelse med de mere regionalt anlagte gravimeteropmålinger har Saxov ikke selv 
foretaget geologiske undersøgelser; men han har med stedse stigende kyndighed forstået at 
benytte sig af foreliggende geologisk materiale, og han har formået at etablere et - gensidig 
frugtbart - samarbejde med geologer.

Foruden de mere regionalt anlagte gravimeteropmålinger har Saxov udført mere lokalt 
betonede profilmålinger for at udrede specielle geologiske problemer. Sådanne undersøgel
ser indgår også i de ovenomtalte arbejder; men af interesse er yderligere: 1958: Keldseå 
diabas dike and gravity (24 sider) og 1959: Listed diabas dike, density and gravity (8 
sider). Gennem anvendelse af tidligere og nyudførte (J. Hjelme og Saxov) vægtfyldebestem
melser af de pågældende bjergarter er det lykkedes Saxov ad gravimetrisk vej at spore 
diabasgangenes forløb også i den sydlige del af Bornholm, hvor sedimenter overlejrer 
gangene, ligesom plausible beregninger af gangenes bredde er gennemført. Påvisningen af 
de meget svage anomalier i den sydlige del af Listed-gangen, hvor kontrasten i vægtfylde 
mellem diabas og sidebjergart (Paradisbakke-granit) er væsentlig mindre end nordligere, 
hvor Svaneke-granitten danner sidebjergart, demonstrerer Saxovs evne til indleven i et 
geologisk miljø.

I et arbejde (1963, i trykken) har Saxov sammen med N. Abrahamsen gjort de born
holmske grundfjeldsbjergarter, de senprækambriske og palæozoiske sedimentformationer til 
genstand for en systematisk vægtfyldebestemmelse, hvorved for grundfjeldsbjergarternes 
vedkommende en interessant sammenhæng i vægtfyldeværdier og geologisk situation og 
genese har kunnet påvises.

I geofysiske bidrag 1 og 2 (1957 og 1958) redegør Saxov for lokalopmålinger over en 
gennem boringer påvist sænkning i kalkundergrunden ved Tåstrup, og hans beregning af 
sænkningens bredde og dybde ud fra de gravimetriske data synes velbegrundet.

Blandt problemer, som Saxov har behandlet i forbindelse med tyngdeanomalier, er som 
allerede nævnt landhævninger og -sænkninger. Disse problemer er ofte betragtet som hen
hørende under kvartærgeologien; men det forekommer relevant, at en skolet og trænet 
geofysiker tager problemerne op, som Saxov har gjort det i 1958: The Uplift of Western 
Greenland (6 sider); 1959: Old water marks in Bornholm (4 sider); 1961: The vertical 
movement of Eastern Greenland (4 sider). Af størst betydning er her Saxovs relativt sikre 
påvisning af ændringen (med vendepunkt ca. 1946) fra landhævning til landsænkning i Grøn
land.

Saxov har videre i et par arbejder, 1952: The variation of gravity within the Earth 
(3 sider) og (sammen med Kurt Nygaard) 1953: Residual anomalies and depth estima
tion (26 sider) teoretisk behandlet dels problemet om tyngdekraftens variation i Jordens 
indre, dels en metode til tolkning af tyngdeanomalier på residualberegninger af forskellig 
type. Beregningen af tyngdekraften i Jordens indre går ud fra Ramsays opfattelse af jord
indrets opbygning. Holdbarheden af Saxovs beregninger er stort set blevet bekræftet gennem 
et senere arbejde af Bullard (1957), hvorimod visse indvendinger kan rettes mod den re
daktionelle udformning af afhandlingen fra 1952. Arbejdet (sammen med Nygaard) om 
residualanomaliers beregning udgør et vigtigt bidrag til de forskellige beregningsmetoder, 
som fra adskillige sider udarbejdedes specielt i 50’erne.

Saxov har endvidere beskæftiget sig med instrumentelle problemer ved Worden gravi- 
metret (1959, 1960 a og b) og amplituden af lydbølger ved sprængninger i stenbrud (1954).

Ved en samlet bedømmelse af magister Saxovs videnskabelige arbejder må fremhæves, 
at selv om visse indvendinger kan rettes mod enkeltheder inden for ansøgerens omfattende 
produktion, bør disse indvendinger kun opfattes som enkelte skønhedspletter på en serie 
af stort set smukke arbejder.
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Foruden de her omtalte videnskabelige afhandlinger foreligger et stort antal (37) be
skrivende, refererende og populærvidenskabelige artikler fra Saxovs hånd. De behandler 
emner som Jordens form, vægtfylde og indre opbygning, dens alder, den magnetiske nord- 
og sydpols bevægelser og prospektering efter mineraler, olie og vand. Om disse arbejder, 
hvis stil og disposition er klar, kan sammenfattende siges, at de vidner om en betydelig 
belæsthed hos forfatteren, specielt inden for områder, der berører teoretisk og praktisk 
geofysik og geologi. Ikke mindst i sine oversigtsartikler over nyere geofysisk litteratur 
demonstrerer Saxov sin brede almene orientering inden for den geologisk anvendte geofysik.

Med begrundelse i magister Saxovs uddannelse, hidtidige virke og hans store og betyd
ningsfulde videnskabelige indsats inden for geofysik med sigte på løsningen af geologiske 
problemer, nærer udvalget ingen tvivl om magister Saxovs kompetence med henblik på det 
ledige professorat. Da Saxov ydermere kan karakteriseres som værende i fortsat videnskabe
lig vækst, er udvalget overbevist om, at han på inspirerende vis vil kunne forestå den forsk
ning og undervisning, der er henlagt under professoratet.

Efter ovenstående gennemgang og bedømmelse af de enkelte ansøgeres kvalifikationer 
skal udvalget herved enstemmigt indstille, at det ledige professorat i geologi besættes med 
afdelingsgeodæt, cand. mag. et mag. scient. Svend Erik Saxov.

Udvalget skal ikke undlade at udtrykke, at det betragter etableringen af et professorat 
i geologi (med særligt henblik på geofysik) som velmotiveret og i fuld overensstemmelse med 
en moderne opdeling af de geologiske fagområder.

Heinz Menzel David Malmqvist Asger Berthelsen

Fakultetet vedtog herefter på sit møde den 7. april 1964 at indstille cand. 
mag. et mag. scient. Svend Erik Saxov, der af universitetsbestyrelsen efter ind
hentet godkendelse fra undervisningsministeriet er ansat som professor i geologi 
fra 1. maj 1964.

FAKULTETSUDVALG OG FAKULTETSREPRÆSENTATION
I UDVALG OG LIGNENDE UDEN FOR UNIVERSITETET

Fakultetets budgetudvalg har bestået af professorerne Sv. Bundgaard, dr. phil. 
Chr. Overgaard Nielsen, dr. phil. Sv. E. Rasmussen og dr. phil. H. M. Thamdrup.

I studienævnet i den matematisk-jysiske faggruppe har fakultetet været 
repræsenteret ved professor, dr. phil. M. Rudkjøbing, lektor, afdelingsleder 
Ebbe Thue Poulsen, lektor E. Bugge og lektor C. O. Haagensen.

I studienævnet i den naturhistorisk-geografiske faggruppe har fakultet væ
ret repræsenteret ved professorerne, dr. phil. Asger Berthelsen, Kai Larsen og dr. 
phil. H. M. Thamdrup samt afdelingsleder Frits Hastrup.

I det af undervisningsministeriet nedsatte koordinationsudvalg vedrørende 
gennemførelsen af den nye studieordning til naturvidenskabelig embedseksa
men har fakultetet været repræsenteret ved professorerne Svend Bundgaard og 
dr. phil. H. M. Thamdrup.

Fakultetets udvalg vedrørende en eventuel udbygning af cand. scient, ord
ningen har bestået af professorerne, dr. phil. E. Sparre Andersen, dr. phil. 
A. Berthelsen (formand), dr. phil. J. Humlum (suppleant afdelingsleder Frits 
Hastrup), J. Lindhard og dr. phil. M. Rudkjøbing.
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Fakultetets udvalg vedr, bestemmelser om nordisk tentamensgyldighed har 
bestået af professorerne, dr. phil. A. Berthelsen og J. Lindhard samt stud, 
scient. Poul Bonde og stud, scient. Niels Schrøder.

I det af undervisningsministeriet nedsatte rådgivende udvalg vedr. særlige 
kernefysiske forskningsområder har universitetet været repræsenteret ved profes
sor, dr. phil. Karl Ove Nielsen.

I det af undervisningsministeriet nedsatte udvalg vedrørende oprettelse af 
andre fakulteter i Odense har fakultetet været repræsenteret af professor ved 
Københavns universitet, dr. phil. P. Brandt Rehberg.

I Danmarks fysik- og kemiundervisningskommission har fakultetet været 
repræsenteret ved professor, dr. phil. Hakon Lund, docent, dr. phil. Olaf Pe
dersen og observator Axel V. Nielsen.

I Danmarks matematikundervisningskommission har fakultetet været re
præsenteret ved lektor, afdelingsleder Erik Kristensen.

ÅRSBERETNING FRA DE ENKELTE INSTITUTTER

Det Fysiske Institut
Bestyrelse:
Professor, dr. phil. Karl Ove Nielsen (formand), afdelingsleder, lektor K. Maack Bisgård, 
professor K. J. Brostrøm, professor Povl Kristensen, professor Jens Lindhard, professor 
Carl F. Wandel (pr. 1/3-64).

Kontor:
Assistent Edith Meins, kontorassistent Inge Schmidt, kontorassistent Aase Schneider, kon
torassistent Anne Marie Vangkilde, teknisk tegner Tove Asmussen (halvdagsansat).

Vagtmester:
Erling Sørensen.

Afdeling for Laboratorieøvelser:
Professor K. J. Brostrøm, afdelingsleder, lektor, cand. mag. I. C. Madsen, amanuenserne, 
cand. polyt. Poul Dahl (bortrejst hele 1964) og mag. scient. Preben Loftager (begge delvis 
tilknyttet), ingeniørassistenterne Poul Erik Christensen og S. A. Nielsen (fratrådt pr. 15/5- 
64).

Værkstederne: Værkfører E. Olsson, finmekanikerne Iwan Bygg, Birger Jensen, Walther 
Jensen, Hans Jørgen Larsen (pr. 1.3.64) og Frank Munksgaard, laboratoriebetjent P. 
Therkelsen, arbejdsmand Verner Blak Nielsen (pr. 1. 2. 64).

Instituttet har i årets løb modtaget sit forbrug af kuglelejer fra Dansk Kugleleje A/S, 
S. K. F.

A cceleratoraf delingen:
Professor, dr. phil. Karl Ove Nielsen, lektorerne, aman., cand. polyt. Erik Bugge, aman., 
cand. polyt. Erik Bøgh og aman., cand. polyt. Bent Fastrup, amanuenserne, cand. polyt. 
Poul Dahl (bortrejst hele 1964) og mag. scient. Preben Loftager (pr. 1/9-63), ingeniørerne 
Hans Erik Jørgensen, Svend Olesen, Leif Thomsen (1. 11.63-30.6. 64) og Vagn Toft, inge-
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niørassistenterne Poul Aggerholm (pr. 13/7-64), Bent Hansen, Per Bent Kjær (pr. 1/10-63), 
Tonny Sørensen (pr. 1/7-63) og Jens Thorsager, teknisk assistent Elise Vilsbæk Sørensen 
(pr. 1/7-64), sekretær Alice Grandjean. Gæster: John Davies, Ph. D. (pr. 1/3-64) og Chester
A. Sautter, Ph. D. (pr. 1/9-63).

Afdelingen har deltaget i månedlige møder for danske faststoffysikere og -kemikere.
Acceleratoren til tunge radioaktive ioner er fuldført og taget i brug til en række under

søgelser af atomare stødprocesser. I forbindelse med disse undersøgelser er anskaffet appa
ratur til fremstilling af tynde film (med støtte af Statens almindelige Videnskabsfond).

En elektromagnetisk isotopseparator er under opførelse og forventes taget i brug i som
meren 1964.

K. O. Nielsen har deltaget i kongressen »The Significance of the Lattice Channeling 
Effect« i Chalk River den 25.-27. september, delvis støttet af Atomic Energy of Canada 
Limited, samt besøgt en række universiteter i Canada og USA. - E. Bugge har deltaget 
i »Symposium on Radiation Damage in Semiconductors« og »International Conference 
on the Physics of Semiconductors« i Paris 16.-24. juli. - J. A. Davies og C. A. Sautter 
har deltaget i »Symposium on Atomic Collision Cascades in Radiation Damage« i Harwell, 
England, 12.-16. juli.

Publikationer:
E. Bøgh: »Range Measurements with the Proton Scattering Method«.
P. Dahl, B. Fastrup: »Inelastic Collisions between Atomic Particles«.
H. E. Jørgensen, K. O. Nielsen, V. Toft: »The Establishment of an Accelerator for Heavy 

Ions and an Electromagnetic Separator at the Institute of Physics, Aarhus«.
Alle i Proc. 4th Scandinavian Isotope Separator Symposium, Stockholm 1963.

Elektronikafdelingen: Afdelingsleder, cand. polyt. Knud Olesen, ingeniør Arne Petersen, 
ingeniørassistenterne Jens Chr. Bak, Aksel Madsen og Mogens Lund Madsen (pr. 1/1-64).

Stud, techn. Bent Zierau, Aarhus tekniske Skoles Elektroteknikum, har udført eksamens
arbejde under vejledning af A. Petersen.

Afdeling for Kernespektroskopi:
Afdelingsleder, lektor, mag. scient. K. Maack Bisgård, amanuensis, cand. mag. Poul Horns
høj, kandidatstipendiaterne, cand. mag. Knud Bonde Nielsen og mag. scient. Jørgen Sode- 
mann, ingeniør Bengt Bengtson, ingeniørassistenterne P. Ambrosius-Olesen, Erland Chri
stensen, Jørn F. Espersen og Freddy Wisler, sekretær Lisbeth Elkjær (pr. 15/10-63), sekre
tær Anna Liss Schwencke (fratrådt pr. 10/9-63). Gæst: Bernhard I. Deutch, Ph. D.

Kortere forelæsningsrækker over emner inden for kernespektroskopien er holdt af afde
lingens medarbejdere.

Afdelingen har afholdt kollokvier med tilknytning til kernespektroskopien.
K. Maack Bisgård har i oktober besøgt Warsaw University, Institute of Nuclear Re

search, Swierk, og University of Cracow og har her holdt kollokvier over »Magnetic Beta 
Ray Spectrometers with a Field H = Hor-i«, »Single Gap Beta Ray Spectrometers« og 
»Research in Nuclear Spectroscopy at the University of Aarhus«. - B. Bengtson har i no
vember deltaget i »International Symposium on Nuclear Electronics« i Paris og har aflagt 
besøg i Orsay og Saclay. - B. Deutch og P. Homshøj har deltaget i »Conference on the 
Role of Atomic Electrons in Nuclear Transformations«, Warsaw i september, og har her 
forelagt nedennævnte publikation. - B. Deutch har ved Københavns Universitets Institut 
for teoretisk Fysik holdt kollokvium over »Nuclear Parameters Measured with an Ultra
centrifuge«. - P. Hornshøj har deltaget i »NUFFIC International Summer Course in 
Science (Selected Topics in Nuclear Spectroscopy)« i Breukelen, Holland, i august. P. Horns
høj har deltaget i det kernefysiske arbejde ved Københavns Universitets Institut for teoretisk 
Fysik’s Tandem van de Graaff. - K. Bonde Nielsen har været på studieophold ved Institut 
för Fysik, Uppsala, i perioden 1. januar-10. april. - J. Sodemann har sammen med lektor, 
dr. phil. Aage Winther, Københavns Universitets Institut for teoretisk Fysik, arbejdet på
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en bestemmelse af matrix-elementerne i betahenfaldet fra RaE. - Afdelingens medarbejdere 
har deltaget i Meeting on Beta Ray Spectroscopy, København, 26.-28. august. - Amanuensis, 
mag. scient. P. Østergaard, Laboratoriet for Teknisk Fysik II, København, har periodisk 
deltaget i afdelingens arbejde.

Stud, techn. Jørgen Boysen Petersen fra Aarhus tekniske Skoles Elektroteknikum har 
udført eksamensprojekt under vejledning af B. Bengtson.

Publikationer:
B. Bengtson: »Automatization of a Beta Ray Spectrometer«, Report April 1964.
K. Maack Birgård, K. Bonde Nielsen and J. Sodemann: »The State at 1576 keV in Sm132«, 

Physics Letters 7 (1963) 57.
K. Maack Bisgård: »Single Gap Beta Ray Spectrometers«, Nucl. Instr. & Meth. 1964 

(in press).
B. I. Deutch and T. E. Gerholm: »An Experimental Search for ß-Decay Rate Changes 

with High Centrifugal Forces«, Il Nuovo Cimento 30 (1963) 1570.
B. I. Deutch and P. Homshøj: »The Measurement of the L Shell Conversion Electron 

Particle Parameters in the 42 keV E3 Transition of Ir191, Proc, of the Conference 
on the Role of Atomic Electrons in Nuclear Transformations, Warsaw 1963 (in press).

B. I. Deutch and P. Hornshøj: »The Measurement of the L Shell Particle Parameters in the 
42 keV E3 Transition of Ir191«, Nucl. Phys. 53 (1964) 497.

Radiokemisk Laboratorium: Assistent Bente Deutch. Laboratoriet har deltaget i arbejdet 
ved afdelingen for kernespektroskopi og ved acceleratorafdelingen.

Afdeling for Matematisk Fysik:
Professor Povl Kristensen, lektorerne, aman., mag. scient. Erik Eilertsen og aman., mag. 
scient. Poul Werner Nielsen, amanuenserne, mag. scient. Svend Olaf Berntsen og mag. scient. 
Leif Kahl Kristensen, sekretær Inga Jensen (halvdagsansat), gæst: B. Mendes, B. Sc.

Publikationer:
P. Kristensen, L. Mejlbo og E. Thue Poulsen: »Tempered Distributions in Infinitely Many 

Dimensions. I. Canonical Field Operators« (preprint november 1963).
P. Kristensen, L. Mejlbo og E. Thue Poulsen: »Tempered Distributions in Infinitely Many 

Dimensions. II. Displacement Operators«, (preprint februar 1964).

Afdeling for Teoretisk Fysik:
Professor Jens Lindhard, lektor, aman., mag. scient. Philip Lervig, samt deltidsmedarbej
derne, aman., cand. polyt. Vibeke Nielsen, mag. scient. H. E. Schiøtt og mag. scient. 
P. V. Thomsen, sekretær Susann A. M. Toldi.

Afdelingens medarbejdere har deltaget i ugentlige kollokvier over atomare stødpro
cesser, i månedlige møder om faste stoffers fysik og kemi, i forskellige kongresser, som
merskoler og møder, og har samarbejdet med Ionosfærelaboratoriet.

Publikationer:
H. E. Schiøtt: »Ranges of Heavy Ions«, Proc. 4th Scandinavian Isotope Separator Sym

posium, Stockholm 1963.
J. Lindhard, M. Scharff and H. E. Schiøtt: »Range Concepts and Heavy Ion Ranges«, 

Mat. Fys. Medd. Dan. Vid. Selsk. 33 No. 14, 1963.
J. Lindhard: »Thomas-Fermi Approach and Similarity in Atomic Collisions« i Studies on 

the Penetration of Charged Particles in Matter, Nat. Acad. Sei. Publ. 1133, 1964.
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Afdeling for de Fysiske Fags Historie:
Docent, dr. phil. Olaf Pedersen, amanuensis, mag. scient. Ole Knudsen, kandidatstipendiat, 
mag. scient. Bent Søren Jørgensen, sekretær Kate Grønlund, gæst: Gordon P. Jones, B. Sc.

Olaf Pedersen afholdt i forårssemestret et kursus i latinsk palæografi i 1 ugl. time, 
var 19. nov.-2. dec. på studierejse til engelske biblioteker med støtte af Rask-Ørsted 
Fondet, holdt 19. februar indledningsforelæsning til sommeruniversitetsarbejdet i København 
og 25. februar en gæsteforelæsning i Berlin. - Dr. Joseph Needham, Cambridge, forelæste 
den 7. april over »The Concept of Laws of Nature in China and the West«. - Kollo
kvier har været afholdt hver 14. dag af medarbejderne, observator Axel V. Nielsen samt 
de fagprøvestuderende.

Udbygningen af afdelingen er fortsat, og biblioteket er forøget med ca. 300 bind, her
under en række gaver. På finansloven 1964/65 er optaget 20.000 kr. som 2. rate af en 
engangsbevilling på 60.000 kr. til formålet.

Publikationer:
Ole Knudsen: »A Note on Newton’s Concept of Force«, Centaurus vol. 9, pp. 266-271. 
Olaf Pedersen: »Kvadrant og astrolabium, og Kviksølv«, i Kulturhistorisk Leksikon for Nor

disk Middelalder, bd. 9. - Afdelingen har varetaget udsendelsen af Centaurus, vol. 9.

Afdeling for Plasmafysik og Teoretisk Kernefysik:
Professor Carl F. Wandel (pr. 1.3. 1964).

Arbejdet med opbygningen af en afdeling for plasmafysik og teoretisk kernefysik er på
begyndt. C. F. Wandel har deltaget i det 10. møde af »European Study Group on Fusion« 
i Aachen 12.-14. maj samt bidraget med et indlæg om »Risø-gruppens beregninger over 
energibalancen i en fusionsreaktor« ved et plasmafysikmøde på Risø i maj. Derudover er 
der holdt forelæsninger over plasmafysik i forbindelse med det internationale kursus for 
universitetslærere fra udviklingslandene, afholdt i København sommeren 1964.

Undervisning:
Forelæsninger til elementærkursus i fysik for medicinske studerende og forelæsninger 

i polarisationsmikroskopi for studerende fra den naturhistorisk-geografiske faggruppe samt 
medicofysiske øvelser ved I. C. Madsen.

1. del:
Fysik 1: Forelæsninger og teoretiske øvelser over mekanik ved O. Pedersen og O. 

Knudsen.
Fysik 2: Forelæsninger og teoretiske øvelser over atom- og kernefysik ved K. O. Niel

sen og P. Loftager, over elektricitetslære ved E. Bugge, og over termodynamik ved Ph. 
Lervig. Elektronikafdelingen har afholdt laboratorieøvelser Fysik 2E, elementær elektronik. 
Laboratorieøvelser A og 2B ved I. C. Madsen.

Fysik 3 og lærerprøven: Forelæsninger og teoretiske øvelser over elektromagnetiske 
bølger ved L. K. Kristensen, og over hydrodynamik og kvantemekanik ved E.Eilertsen. 
Øvelser i kernefysik i januar ved K. Maack Bisgård på Atomenergikommissionens Forsøgs
anlæg Risø. Øvelseskursus D er afholdt af P. Dahl og P. Loftager.

Lærerprøven: Kursus i fysiske undervisningsforsøg ved lektor A. Juhl Petersen på Aarhus 
Kathedralskole.

Fysik A: Forelæsninger og teoretiske øvelser over atom- og kernefysik ved P. V. Thom
sen, over mekanik ved H. E. Schiøtt og over termodynamik ved P. V. Thomsen.

Fysik B: Forelæsninger og teoretiske øvelser over kvantemekanik ved P. W. Nielsen og 
over elektricitetslære ved E. Bøgh.

De ovenfor nævnte teoretiske øvelser er blevet gennemført med assistance af instruk
torer.
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2. del og fagprøven:
Forelæsninger er holdt af J. Lindhard over statistisk mekanik, af E. Eilertsen over spred
ningsprocesser og tidsafhængig perturbationsregning, af P. W. Nielsen over partikler med 
spin og Diracs ligning, af K. Maack Bisgård over kernefysik, af P. Kristensen over kvan- 
tefeltteori, af E. Bugge over elementær halvleder teori, af B. Fastrup over ionoptik og acce
leratorer, af H. E. Schiøtt over faststoffysik, af Ph. Lervig over specielle problemer i fast
stoffysikken, af K. Olesen over elektronik, af O. Pedersen over oldtidens videnskab, af 
O. Knudsen over Newton som fysiker, af Bent Søren Jørgensen over kemiens historie, 
af lektor, aman., cand. polyt. Ove Nathan, U. I. T. F., over kernestrukturer, af videnskabelig 
medarbejder ved Atomenergikommissionens Forsøgsanlæg Risø, mag. scient. Carl F. Wan
del over bølgeudbredelse i et plasma, af afdelingsleder, lektor, dr. phil. Bent Elbek, 
U. I. T. F., over kernereaktioner, af lektor, aman., mag. scient. Knud H. Hansen, U. I. T. F. 
over partikelfysik. Studiegruppe over atomare stødprocesser for viderekomne studerende 
ved J. Lindhard og K. O. Nielsen. Studiegruppe over elementarpartikler ved L. K. Kristensen. 
Seminarer over »Nuclear Resonance Fluorescence with Special Emphasis on the Mössbauer 
Effect« ved B. Deutch. Kernefysiske laboratorieøvelser på U. I. T. F. i januar ved K. O. 
Nielsen. Laboratorieøvelser E ved K. Olesen og A. Petersen.

Instituttets afdelinger har vejledet viderekomne studerende i specialestudiet.

Udenlandske gæster:
Dr. Saadia Amiel, dr. J. D. Bjorken, professor Werner Brandt, dr. José Sant’Ana Dio- 
nisio, dr. J. Dropesky, dr. James Geiger, dr. E. A. Godfredsen, professor Kjell Johnsen, 
professor A. Kistemaker, professor Tom Lauritsen, dr. A. Miranda, professor R. A. Nau
man, professor Joseph Needham, dr. J. Park, dr. S. Skorka, dr. T. T. Sugihara, dr. J. E. 
Turner, professor H. de Waard, professor A. Wightmann og dr. Jan Zylics har aflagt kor
tere besøg ved instituttet.

Kemisk Institut.
Institutledelse for fælles anliggender:
Professor, dr. phil. Svend Brodersen, professor, dr. phil. Hakon Lund (formand), professor, 
dr. techn. Laurits Tage Muus, professor, dr. phil. Svend Erik Rasmussen, afdelingsleder, 
lektor Arne Berg, lektor, cand. polyt. Axel Nørlund Christensen, lektor, cand. polyt. 
Carl Olaf Haagensen, afdelingsleder, lektor Axel Voigt.

Vagtmester:
Henning Olsen.

Hovedkontor og bogholderi:
Fru Anni Stenstrup Jeppesen, frk. Ulla Petersen og fru Jytte Christensen.

Hovedværksted:
Værkfører Niels Aage Kisby Andersen, mekaniker Per Strand.

Øvelsesfløjen:
Daglig administration: afdelingsleder, lektor i kemiske undervisningsforsøg, cand. mag. 
Axel Voigt. Laboratorieassistent: fru Lis Ellen Jensen. Laboratoriebetjent: Svend Erik Olsen.

Laboratoriet for Organisk Kemi.
Bestyrer: professor, dr. phil. Hakon Lund. Afdelingsledere: lektor, cand. mag. Tage Lang
vad, lektor, mag. scient. Arne Berg. Amanuenser: lektor, cand. pharm. Jørgen Lam, civil
ingeniør fru Else Plejl, civilingeniør Torkild Andersen, lektor, dr. phil. Henning Lund, 
lektor, fil. dr. Sven-Olov Lawesson, fil. lie. Alexander Senning. Kandidatstipendiat: mag.
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scient. Bent Søren Jørgensen. Laboratorieassistenter: fru Elsa Iversen, frk. Birthe Jepsen, 
frk. Lis Mortensen, frk. Bodil Pedersen. Ingeniørassistent: Jørgen Kristensen. Laboratorie
betjent: H. C. Sørensen.

Publikationer:
T. Andersen: Chemical Effects of Thermal Neutron Capture. Annealing by Compression 

in Neutron Irradiated Crystals. Trans. Far. Soc. 59, 2625, 1963.
T. Andersen and A. G. Maddock: Cation Isotope Effect in Szilard-Chalmers Process. 

Radiochimica Acta, 1, 220, 1963.
T. Andersen and A. G. Maddock: Some Observations on the Szilard-Chalmers Process in 

Dichromates. Radiochimica Acat, 2, 93, 1963.
T. Andersen: Annealing by Compression Following Chemical Radiation Damage in Potas

sium Bromate. Nature, 200, 1094, 1963.
Henning Lund: Some Differences between Results from Polarographie Investigation and 

Controlled Potential Reactions. XIXth International Congress of Pure and Applied 
Chemistry, London 1963.
Electroorganic Preparations XIII. Reduction of Isonicotinic Amide and Related Com
pounds. Acta Chem. Scand. 17 (1963) 2325.
Electroorganic Preparations XIV. Reduction of a Chlorinated Cyclohexene Derivative. 
Acta Chem. Scand. 17 (1963) 2139.
Electroorganic Preparations XV. Reduction of Some Oximes to Ketimines. Acta Chem. 
Scand. 18 (1964) under trykning.
Polarography of Quinazoline. Nature (1964), under trykning.

A. Senning og S.-O. Lawesson: 2-Athoxy-3-trichlormethyl-merkaptotetrahydrofuran. Sin- 
tezy Geterotsikl. Soedin (udgivet af Det Armeniske Videnskabsakademi), marts 1964.

A. Senning: Vorläufige Mitteilung über die Umsetzung von N-Sulfinylverbindungen mit 
Benzalazin. Rec. trav. chim. Pays-Bas 82, 790 (1963).

A. Senning: Die Synthese von Trichlormethylarylsulfiden aus Trichlormethansulfenylchlo- 
rid und reaktiven Aromaten. Acta Chem. Scand. 17, 2570 (1963).

A. Senning: Die Umsetzung von Hydroxypyridinen mit Schwefeldichlorid. Acta Chem. 
Scand. 18, 269 (1964).

H. J. Jakobsen, E. H. Larsen and S.-O. Lawesson: Thiophene Chemistry VIII. Michael 
Additions to 2(5H)-Thiophenone. Rec. trav. chim. Pays-Bas 82, 791 (1963).
Thiophene Chemistry IX. Preparation and Dealkylation of 5-Substituted 2-t-Butoxythio
phene. Tetrahedron 19, 1867 (1963).
Enamine Chemistry II. Addition of Thiophenols to Enamines. Rec. trav. chim. Pays-Bas 
83, 461 (1964).

C. Frisell and S.-O. Lawesson: 2-Hydroxythiophene, Org. Syntheses 43, 55 (1963).
S.-O. Lawesson, E. H. Larsen, G. Sundström and H. J. Jakobsen: Studies on Elimination 

VI. A New Route to Vinyl Ketones. Acta Chem. Scand. 17, 2216 (1963).
S.-O. Lawesson, E. H. Larsen, H. J. Jakobsen and C. Frisell: Studies on Elimination VII. 

Synthese of D,L-Piperitone (D,L A^P-Menthen-J-one) and Related Compounds from 
t-Butyl ß-Ketoesters. Rec. trav. chim. Pays-Bas 83, 464 (1964).

G. Sosnovsky and S.-O. Lawesson: The Perester Reaction. Angew. Chem. 74, 218 (1964). 
S.-O. Lawesson, H. J. Jakobsen and E. H. Larsen: The t-Butyl Protecting Group in Organic 

Syntheses: Studies of t-Butyl Ethers and Esters. Foredrag ved »XIXth International 
Congress of Pure and Applied Chemistry«, London, July 1963.
Efter indbydelse fra Rask-Ørsted fonden har professor, dr. Fr. Cramer, Göttingen, 

holdt gæsteforelæsninger.

Laboratoriet for Uorganisk Kemi:
Bestyrer: professor, dr. phil. Svend Erik Rasmussen. Afdelingsleder: N. N. Amanuenser: 
cand. mag. Jacob Danielsen, civilingeniør Rita Grønbæk, civilingeniør Carl Olaf Haagensen, 
civilingeniør Axel Nørlund Christensen, mag. scient. Lene Rasmussen, dr. Alan Hazell. 
Laboratorieassistenter: fru Helen Wirenfeldt Larsen, fru Ilsa Mortensen. Ingeniørassistent: 
Klaus Henriksen. Laboratoriebetjent: John Christensen.
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Publikationer:
Rita Grønbæk: The Structure of the ß-form of Nickel (II) dithiosemicarbazide Sulphate. 

Int. Union of Cryst. 6th Int. Congress, Rome 1963.
C. O. Haagensen: Crystallographic Data on N,N,N’,N’,-Tetrakis (2-aminoethyl) ethylenedia

mine Pentahydrochloride = Penten, 5HC1, Hydroxy-Penten-Cobalt (III) Iodide and 
Hydroxy-Penten-Cobalt (III) Perchlorate. Acta Chem. Scand. 17 (1963) 2769.

C. O. Haagensen and Jacob Danielsen: The Crystal Structure of a Cyclic Ester-acetal of 
Glycolic Acid and 2-Methyl-4,5,6-Trichloro-Cyclohex-2-en-l-one = C9H9O3CI3. Acta 
Chem. Scand. 1964, 18 (1964) 581.

A. Nørlund Christensen, R.Grønbæk and Svend E. Rasmussen: The Crystal Structure of 
InOOH. Acta Chem. Scand., under trykning.

Jacob Danielsen: Fourierprogram D43. Trykt på inst.
Jacob Danielsen: Vejledning i anvendelse af Algol-program D45. Trykt på inst.
A. C. Hazell and K. B. Oldham: Faradaic Rectification with Applied Alternating Current 

of Finite Amplitude. Nat. Inst, of Science of India Symposium on Electrochemistry.
A. C. Hazell: Unit Cell Dimensions of Thallous tri-iodide. Acta Crystallographic! (1963) 

16, 71.
A. C. Hazell: The Crystal Structure of Thallium Dibromide. J. C. S. 1963 3459.
E. E. Aynsley and A. C. Hazell: The Stereochemistry of Tellurium (IV) Halide Complexes. 

Chem. and Ind. (1963) p. 611-612.
A. C. Hazell: The Crystal Structure of Diammonium Oxotetrakis (iso-thiocyanate) Vana

date Pentahydrate. J. C. S. (1963) 5745-52.
A. C. Hazell: The Crystal Structure of Diammonium Oxotetrakis (iso-thiocyanate) Vana- 

Cryst. (1963) 16, 843.
A. C. Hazell: The Application of the Anomalous Scattering of X-rays to the Solution 

of the Crystal Structure of (NH4)2 VO(NCS)4,5H2O. Acta Cryst. 1964.

På laboratoriet fortsættes det videnskabelige arbejde med røntgenkrystallografiske struk
turløsninger, udarbejdelse af beregningsprogrammer til GIER samt med undersøgelse af 
hydrothermale reaktioner.

Amanuensis, mag. scient. Lene Rasmussen har fået bevilget tre års orlov fra 1. januar 
1964 for at tiltræde en stilling som »Senior Lecturer« ved »University of Ife« i Nigeria. 
Amanuensis, cand. polyt. Rita Grønbæk har fået bevilget et års orlov fra 1. oktober 
1963 til at drive videregående studier hos professor J. Dunitz ved E. T. H. Zürich.

Rita Grønbæk og Jacob Danielsen modtog Aarhus Universitets guldmedalje for besva
relsen af prisopgaven i kemi for 1962.

Alle medlemmer af det videnskabelige personale deltog i »6th International Congress 
of Crystallography« i Rom i september 1963. Endvidere deltog fire af personalet i det 
nordiske strukturkemikermøde i Oslo i januar 1964, og med undtagelse af de orlovsha
vende deltog alle i det andet danske krystallografmøde i København den 11. maj 1964.

Følgende gæster har holdt forelæsninger og kollokvier:
Dr. M. M. Woolfson, Manchester, med støtte af Rask-Ørsted fonden.
Dr. M. R. Truter, University of Leeds, med støtte af Laurits Andersens fond.
Dr. S. Furberg, Oslo, med støtte af Statens almindelige videnskabsfond.
Dr. B. S. Cartwright med støtte af Laurits Andersens fond.

Laboratoriet har af Carlsbergfonden fået stillet en bevilling på kr. 225.000 til rådighed 
til et automatisk røntgendiffraktometer.

Laboratoriets udstyr er blevet kompletteret med forskelligt mindre hjælpeudstyr, kon
strueret af J. Christensen og K. Henriksen. Sidstnævnte har endvidere fremstillet et Guinier 
kamera, der giver usædvanlig høj opløsningsevne.

Laboratoriet for Fysisk Kemi:
Bestyrer: professor, dr. techn. L. T. Muus. Afdelingsleder: lektor, mag. scient. U. K. Klä- 
ning. Amanuensis: lektor, dr. I. W. Piesner. Ingeniørassistenter: J. Jakobsen, P. Daugaard 
Christensen. Laboratorieassistenter: frk. B. Andersen, fru H. Meyer (til 1. marts), fru 
E. Castenskiold (efter 15. maj).
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Publikationer:
L. T. Muus and E. S. Clark: »Thermal Motions in Polytetrafluoroethylene«, Polymer 

Preprints, April 1964, p. 17.
Et NATO Advanced Study Institute over emnet »Phonons and Phonon Interactions« 

afholdtes fra 12. til 24. august 1963 med L. T. Muus som direktør. Deltagerne, i alt 114, 
kom fra 18 lande.

L. T. Muus deltog i begyndelsen af april 1964 i American Chemical Society’s møde 
i Philadelphia og forelagde sammen med E. S. Clark, Wilmington, afhandlingen: »Thermal 
Motions in Polytetrafluoroethylene«.

I. W. Piesner har i beretningsåret haft orlov for at kunne samarbejde med professor 
T. Hill, University of Oregon.

Laboratoriet for Kemisk Fysik:
Bestyrer: professor, dr. phil. Svend Brodersen. Afdelingsleder: mag. scient. Eylif Dynesen. 
Amanuensis: fil. lie. Jürgen H. Eggers. Laboratorieassistenter: fru Signe Andersen, frk. 
Else Gadegaard Hansen og fru Tove Bak. Ingeniørassistent: Birger Thomsen. Laboratorie
betjent: Vagn Langer.

Publikationer:
S. Brodersen and J. Christoffersen: A Note on Types of Displacement Coordinates. J. 

Mol. Spectroscopy, 12, 303 (1964).

Mag. scient. Leif Lipschitz og cand. mag. Jørgen Christoffersen har som forsknings
stipendiater deltaget i det videnskabelige arbejde.

Et apparatur til optagelse af Raman spektre af gasser under høj dispersion er fuldført. 
Hertil er med støtte af Aarhus Universitets forskningsfond fremstillet specielle lavtryks
kviksølvlamper. Der er udarbejdet en del regneprogrammer til molekylvibrationsberegninger, 
delvist i samarbejde med regnecentralens Arhusafdeling. Måling af polarisationseffekter i 
ultraviolette spektre er påbegyndt. Undersøgelse af nitreringen af 2-Acyl-amino-9,10-dihy- 
drofenantren er på det nærmeste afsluttet.

To af laboratoriets medarbejdere har deltaget i det 7. europæiske molekylspektroskopi- 
kermøde i Budapest i august 1963. Fil. lie. J. H. Eggers har deltaget i en 3 ugers sommer
skole over jr-elektronsystemer i Konstanz i september 1963 og har efter indbydelse holdt 
foredrag ved Karls-Universitetet i Prag.

I januar er afholdt et 14 dages kursus i kvantekemi ved Dr. H. Preuss, Max Planck 
Institut, München.

Undervisning:
Der er givet undervisning i kemi til 1. del af naturvidenskabelig embedseksamen i alle 
discipliner (kemi 1-5, A, B og C), til lærerprøven og fagprøven ved skoleembedseksamen, 
til magisterkonferens samt til 1. del af lægevidenskabelig embedseksamen. Undervisningen 
er gennemført efter læseplanerne.

Matematisk Institut.
Medarbejdere 1963/64:
Professorer: dr. phil. Erik Sparre Andersen (bestyrer), Svend Bundgaard (bestyrer), dr. W. W. 
Rogosinski. Gæsteprofessorer: dr. phil. H.-W. Knobloch, J. G. Wendel, Ph. D., University of 
Michigan. Afdelingsledere: lektor, dr. phil. Th. Busk, lektor, mag. scient. Erik Kristensen, 
lektor Leif Kristensen, Ph. D. (amanuensis indtil 30. 9. 1963), lektor, mag. scient. Ebbe Thue 
Poulsen, lektor, mag. scient. Palle Frøsig Schmidt. Amanuenser: mag. scient. Ole Barndorff- 
Nielsen, lektor, mag. scient. Vibeke Borchsenius, stud, scient. Niels Stetkjær-Hansen (vikar
1. 1.-31.7), mag. scient. Ole Juhl, lektor, cand. mag. Lars Mejlbo, mag. scient. Niels



150

Wendel Pedersen. Lektor (afdelingsleder ved Regnecentralen) cand. mag. Chr. Andersen. 
Kandidatstipendiat: Mag. scient. Irene Kristensen. Ikke-videnskabelige assistenter: korres
pondenter: Krista Graversen, Birgit Kirk Knudsen, Inge-Lise Holm (til 30. 5. 1964), Bodil 
Riis, Bente Pedersen (fra 1.9. 1963).

Forelæsninger og øvelser er gennemført i henhold til studieplanen. Dog er følgende 
forelæsningsrækker ikke blevet afholdt: Matematiske metoder i økonomien (S. Bundgaard), 
Conformal mapping (W. W. Rogosinski).

Chr. Andersen har med orlov opholdt sig ved Stanford Research Center; hans hverv 
som lektor har været delt mellem Chr. Gram og O. Møller, Regnecentralen. O. Barndorff- 
Nielsen og Leif Kristensen har med orlov fra universitetet efter indbydelse været knyttet 
til henholdsvis Stanford University og University of California, Berkeley, som medarbej
dere. N. Wendel Pedersen og P. F. Schmidt har i dele af forårssemestret efter indbydelse 
deltaget i videnskabeligt arbejde ved Universität Heidelberg.

Professor W. Ledermann, University of Sussex, og dr. G. Neubauer, Universität Heidel
berg, har opholdt sig ved instituttet i marts-april med lønning fra ledige amanuensisstillin- 
ger. Med vederlag fra instituttets medhjælpsannuum har 14 matematikere fra andre univer
siteter været tilkaldt til assistance ved videnskabeligt arbejde; de har i forbindelse hermed 
holdt i alt 15 foredrag og kollokvier.

Instituttets afdeling for elementærmatematik har for seminarielærere i matematik gen
nemført et kursus omfattende 2 forelæsninger og 2 øvelsestimer hver anden uge. Erik 
Kristensen har tilrettelagt kurset og holdt forelæsningerne; instruktor-assistance har været 
betalt af instituttets medhjælpsannuum.

Efter indbydelse har S. Bundgaard holdt to foredrag ved Arkimedes Symposiet 1964 
i Syrakus 26.-30. april, samt deltaget i den første konference i Inter Union Committee 
for Science Teaching i Frascati, 11.-19. september.

Instituttet har for de nordiske landes matematikerforeninger varetaget redaktion og ud
sendelse af bind 12 og 13 (1963) af tidsskriftet Mathematica Scandinavica.

Ole Rømer-observatoriet.
Bestyrer: professor, dr. phil. Mogens Rudkjøbing. Afdelingsleder: observator, cand. mag. 
Aksel V. Nielsen. Amanuensis: lektor, fil. dr. Henrik Kristenson. Lektor: afdelingsleder 
ved Regnecentralens Ärhus-afdeling, mag. scient. Ole Møller. Amanuensis: mag. scient. 
Jørn Bærentzen (ansat 1. januar 1964). Ikke-videnskabelig assistent; fru Lillian Nielsen. 
Observatoriebetjent: Poul Erik Rathcke. Som vikar i amanuensisstilling fungerede Jørn 
Bærentzen til 31. dec. 1963.

Undervisningen i astronomi er gennemført efter læseplanen.
Ved imødekommenhed fra det franske »Centre National de la Recherche Scientifique« 

var en 80 cm Cassegrain-spejlkikkert på »Observatoire de Haute-Provence « stillet til dis
position i to perioder på tilsammen 30 nætter i perioden 27. juli—14. september 1963. 
Den blev benyttet i forbindelse med Ole Rømer-observatoriets fotoelektriske dobbeltfoto- 
meter til måling af styrken af den interstellare diffuse linie ved 4430Â i spektre af 
ca. 150 stjerner. I ekspeditionen deltog med støtte af Rask-Ørsted fondet foruden Henrik 
Kristenson og Mogens Rudkjøbing ingeniør Ingvar Johnson fra Lunds Universitets fysiske 
Institut.

Statens almindelige Videnskabsfond har bevilget 76.000 kr. til anskaffelse af en 40 cm 
Cassegrain-spejlkikkert.

Gaver i form af materialer er modtaget af Dansk Kugleleje A/S, S. K. F.

Publikationer:
Jørn Bærentzen og Mogens Rudkjøbing: Curves of Growth of an Iron Multiplet for 

Osawa’s Model Atmospheres for A Stars, Ann. d’Astroph., 27, 53, 1964. Medd. fra 
Ole Rømer-observatoriet Nr. 31.
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Henrik Kristenson: Solar Limb Emission between the Paschen and Balmer Limits, 
M. N. R. A. S., 1964. Medd. fra Ole Rømer-observatoriet Nr. 32.

Axel V. Nielsen: Contributions to the History of the Hertzsprung-Russell Diagram. 
Centaurus 1963. Medd. fra Ole Rømer-observatoriet Nr. 30.

Axel V. Nielsen: Hertzsprung-Russell Diagrammet. N. A. T. 1963, s. 78.

Geografisk Institut.
Medarbejdere pr. 31. juli 1964:
Bestyrer: professor, dr. phil. J. Humlum. Videnskabelige medarbejdere: afdelingsleder, cand. 
mag. F. Hastrup, afdelingsleder, cand. mag. A. Krarup Mogensen, lektor, cand. mag. K. Ny
gård, amanuensis, arkitekt Else Bjørn Hansen, amanuensis, cand. real. A. Holt-Jensen, ama
nuensis, dr. R. Newcomb, instruktor, mag. scient. Johannesen. Ikke-videnskabelige med
arbejdere: korttegner G. Bjørn, korttegner K. M. Christensen, korrespondent Annelise Jen
sen, kontorassistent B. Larsen, konservator O. Løvgren, laboratoriebetjent J. Chr. Nielsen, 
kontorassistent T. Søgaard.

Undervisning:
Efterårssemestret 1963: Professor, dr. phil. J. Humlum: 1. Forelæsninger over Sydøstasiens 
regionalgeografi (1). - 2. Forelæsninger over befolknings- og bebyggelsesgeografi med 
assistance af amanuensis, arkitekt Else Bjørn Hansen (1). - Afdelingsleder, cand. mag. 
Frits Hastrup: 1. Forelæsninger over plantegeografi (1). - 2. Forelæsninger over Sydameri
kas øststater (1). - 3. Forelæsninger over Sveriges regionalgeografi (i alt 8 timer). - 4. 
Øvelser i kortlæsning med assistance af amanuenserne, cand. real. Arild Holt-Jensen og 
arkitekt Else Bjørn Hansen (2). - 5. Øvelser i korttegning med assistance af amanuenserne, 
cand. real. Arild Holt-Jensen og arkitekt Else Bjørn Hansen (2). - Afdelingsleder, cand. 
mag. A. Krarup Mogensen: 1. Forelæsninger over meteorologi og klimatologi (1). - 2. 
Forelæsninger over Vestasiens regionalgeografi (1). - 3. Forelæsninger over Sydeuropas re
gionalgeografi (1). - 4. Øvelser i kortlæsning med assistance af lektor, cand. mag. K. Ny
gård og instruktor, mag. scient. E. Johannesen (2). - Amanuensis, dr. Robert Newcomb:
1. Forelæsninger over Cultural history of economic plants (1). - 2. Forelæsninger over oce
anografi (i alt 7 timer). - Amanuensis, arkitekt Else Bjørn Hansen: 1. Forelæsninger 
over befolknings- og bebyggelsesgeografi sammen med professor, dr. phil. J. Humlum (1). -
2. Forelæsninger over landsplanlægning i Schweiz og Frankrig sammen med amanuensis, 
cand. real. Arild Holt-Jensen (1). - 3. Øvelser i kortlæsning sammen med afdelingsleder, 
cand. mag. Frits Hastrup og amanuensis, cand. real. Arild Holt-Jensen (2). - 4. Øvelser 
i korttegning sammen med afdelingsleder, cand. mag. Frits Hastrup og amanuensis, cand. 
real. Arild Holt-Jensen (2). - Amanuensis, cand. real. Arild Holt-Jensen: 1. Forelæsninger 
over Norges regionalgeografi (i alt 7 timer). - 2. Forelæsninger over landsplanlægning 
i Schweiz og Frankrig sammen med amanuensis, arkitekt Else Bjørn Hansen (1). - 3. 
Forelæsninger over matematisk geografi og kortprojektioner (i alt 7 timer). - 4. Øvelser 
i kortlæsning sammen med afdelingsleder, cand. mag. Frits Hastrup og amanuensis, arki
tekt Else Bjørn Hansen (2). - 5. Øvelser i korttegning sammen med afdelingsleder, cand. 
mag. Frits Hastrup og amanuensis, arkitekt Else Bjørn Hansen (2). - Lektor, cand. mag. 
K. Nygård: 1. Forelæsninger over Holland-Belgiens og Frankrigs regionalgeografi (1). -
2. Forelæsninger over USA’s regionalgeografi (1). - 3. Øvelser i kortlæsning sammen 
med afdelingsleder, cand. mag. A. Krarup Mogensen og instruktor, mag. scient. E. Johanne
sen (2). - Instruktor, mag. scient. E. Johannesen: 1. Forelæsninger over landbrugsgeografi 
(1). - 2. Forelæsninger over Centralamerikas regionalgeografi (1). - 3. Forelæsninger over 
Asiens og Japans regionalgeografi (1). - 4. Øvelser i kortlæsning sammen med afdelings
leder, cand. mag. A. Krarup Mogensen og lektor, cand. mag. K. Nygård (2).

Forårssemestret 1964: Afdelingsleder, cand. mag. Frits Hastrup: 1. Forelæsninger over 
geomorfologi (1). - 2. Øvelser i korttegning sammen med afdelingsleder, cand. mag. A. 
Krarup Mogensen (2). - Afdelingsleder, cand. mag. A. Krarup Mogensen: 1. Forelæsninger 
over klimatologi II (1). - 2. Øvelser i korttegning sammen med afdelingsleder, cand. mag.
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Frits Hastrup (2). - Amanuensis, dr. Robert Newcomb: 1. Forelæsninger over U. K.s regio
nalgeografi (i alt 8 timer). - 2. Forelæsninger over Angloamerikas, Alaskas og Canadas 
regionalgeografi (i alt 10 timer). - 3. Forelæsninger over Heyerdal’s teori, Haslidalen, 
Thule og Sydafrika sammen med lektor, cand. mag. K. Nygård (1). - 4. Forelæsninger 
over Historical geography of the U. K. (1). - Amanuensis, arkitekt Else Bjørn Hansen:
I. Forelæsninger over Mellemeuropas regionalgeografi (1). - 2. Forelæsninger over Grøn
lands regionalgeografi (i alt 4 timer). - 3. Forelæsninger over Nordafrikas regionalgeografi 
(1). - Amanuensis, cand. real. Arild Holt-Jensen: 1. Forelæsninger over Andesstaternes 
regionalgeografi (1). - 2. Forelæsninger over Finlands og Islands regionalgeografi (i alt 6 
timer). - Lektor, cand. mag. K. Nygård: 1. Forelæsninger over Stillehavets og Australiens 
regionalgeografi (1). - 2. Forelæsninger over Heyerdal’s teori, Haslidalen, Thule og Syd
afrika sammen med amanuensis, dr. Robert Newcomb (1). - 3. Forelæsninger over land
brugsgeografi II (1). - 4. Forelæsninger over Kinas, Koreas og Filipinernes regionalgeo
grafi (1). - Instruktor, mag. scient. E. Johannesen: 1. Forelæsninger over Forindiens regio
nalgeografi (1). - 2. Forelæsninger over samfærdsels- og handelsgeografi (1).

Instituttets nye bygning er taget i brug fra september 1963.
Instituttet har i det forløbne år som tidligere modtaget tidsskrifter, kort og særtryk 

fra udenrigsministeriet, Det danske Hedeselskab og de geografiske institutter ved de øvrige 
nordiske universiteter.

Den geografiske studiesamling er blevet forøget med en betydelig samling fra Melane
sien, indsamlet af amanuensis Sofus Christiansen under Noona Dan ekspeditionen, samt 
med en dobbelt udliggerbåd fra Tanganyikas kyst, indkøbt af professor J. Humlum.

Professor J. Humlum har i forårssemestret 1964 foretaget en studierejse til USA med 
særligt henblik på kunstvandingens geografi.

Ekskursioner:
Den 23.-24. 11. 1963 afholdtes ekskursion til Sjælland-Fyn.
Den 4. 4. 1964 afholdtes ekskursion til Herning.
Den 11.4. 1964 afholdtes ekskursion til Randers.
Den 1.-3. 5. 1964 afholdtes ekskursion til Thy.

Publikationer:
J. Humlum: Den sydafrikanske Republik. Kulturgeografi, bd. 5, s. 285-330.
J. Humlum: Model til regioninddeling af Danmark. Kulturgeografi, bd. 5, s. 354-63.
F. Hastrup, J. Humlum og A. Krarup Mogensen: 232 Klimastationer. Geografiske Kom

pendier Nr. 1. Gyldendal, 1963.

Geologisk Institut.
Personale:
Bestyrer: professor, dr. phil. Asger Berthelsen. Professor Svend Saxov (udnævnt 1/5 1964). 
Afdelingsleder: lektor, mag. scient. B. Eske Koch. Amanuenser: lektor, dr. phil. Feiko 
Kalsbeek, Ivan Madirazza, B.Sc., mag. scient. Kaj Raunsgaard Pedersen (ansat 1/10 1963), 
dr. phil. Werner Tufar (ansat 1/10 1963). Lektor: mag. scient. Gunnar Larsen (D. G. U.). 
Instruktor: Niels Abrahamsen. Ikke-videnskabelige assistenter: Randi Nielsen, Elin Bæk- 
gaard, Lizzi Nørholt (vikar). Laboratoriebetjent: Erik Jensen.

Undervisning:
Efterårssemestret 1963: Forelæsninger over elementær krystallografi og mineralogi ved 
Asger Berthelsen, over sedimentologi ved Gunnar Larsen, over grundtræk af palæontologi 
og stratigrafi ved Eske Koch. Obl. laboratorieøvelser i krystal- og mineralbestemmelse 
ved Niels Abrahamsen, Feiko Kalsbeek og Ivan Madirazza, i sedimentpetrografi ved Gun
nar Larsen, i fossilers bevaringstilstand og fossilbestemmelse ved Kaj Raunsgaard Pedersen. 
Kollokvier over almen geologi ved Asger Berthelsen. Instruktion i »subsurface mapping« 
ved Ivan Madirazza. Vejledning af hovedfags- og specialestuderende ved instituttets stab.
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Forårssemestret 1964: Forelæsninger over endogene processer og materialer ved Feiko 
Kalsbeek, over eksogene processer og materialer ved Eske Koch, over Grønlands og Fær
øernes geologi samt Danmarks Kvartær ved Eske Koch, over Danmarks Prækvartær ved 
Gunnar Larsen. Obl. laboratorieøvelser i bjergartsmikroskopi ved Feiko Kalsbeek og Niels 
Abrahamsen, i udarbejdelse og tolkning af geologiske kort ved Asger Berthelsen og Niels 
Abrahamsen. Kollokvier over Danmarks geologi ved Eske Koch og Gunnar Larsen. 
Petrografisk praktikum for hovedfagsstuderende ved Feiko Kalsbeek, malmmikroskopisk 
praktikum ved Werner Tufar og vejledning af hovedfags- og specialestuderende ved insti
tuttets stab.

I efterårssemestret afholdtes en 1-dags rusekskursion, en 1-dags ekskursion til Mønsted 
m. v. I forårssemestret afholdtes en 3-dages ekskursion til Bornholm, Stevns og Fakse.

Feltarbejder, forskning og publikationer:
I sommeren 1963 deltog Feiko Kalsbeek i ca. 3 måneder i G. G. U.s kortlægningsekspedi
tion til Frederikshaab distrikt. I løbet af sommeren foretog Eske Koch flere indsamlings
rejser i det egentlige Danmark, på Færøerne og i tiden 1/10-15/10 i Salermo-området. 
I årets løb har Ivan Madirazza fortsat sine opmålinger og strukturundersøgelser i Mønsted 
Kalkgruber. I juli 1963 kortlagde Asger Berthelsen i Leinavann-området i Troms, hvor 3 
hovedfagsstuderende arbejdede hele sommeren. Werner Tufar, Feiko Kalsbeek og Niels 
Abrahamsen har begyndt bearbejdelsen af det nordnorske materiale, som indsamledes i sam
arbejde med Sydvaranger A/S. Eske Koch og Kaj Raunsgaard Pedersen har bearbejdet fos
silt plantemateriale fra Vestgrønland.

I det forløbne år har instituttets medarbejdere publiceret:
Asger Berthelsen: Greenland, in Tectonic Map of North America, (under trykning).

Beispiele petrotektonischer Analysen aus dem Grundgebirge Grönlands, Mitt. Geol. Ges. 
Wien, (under trykning).

Feiko Kalsbeek: Zircons from some metamorphic rocks in the Stavanger area (Southern 
Norway), Norsk Geol. Tidsskr., marts 1964.

B. Eske Koch: Om bevaringstilstanden af de paleocæne plan te forsteninger fra Agatdalen 
og en påbegyndt undersøgelse af den aktuelle forsteningsproces. Medd. D. G. F., Bd. 
15 (foredragsreferat), 1964.

Gunnar Larsen: Undersøgelse af flintfattigt grus til beton. Ingeniøren, juni 1963. 
Cementpastaudludning som forvitringsproces i beton. Nord. Betong, nr. 2, 1963. 
Saltaflejringer og salthorste i Danmark, specielt med henblik på Suldrup. Medd. D. G. F., 
Bd. 15 (foredragsreferat), 1964.

Ivan Madirazza: Structural geology of a limestone mine at Mønsted, Northern Jutland. 
Medd. D. G. R., Bd. 16, (under trykning).

Werner Tufar: Die Erzlagerstätten des Wechselgebietes. Mitt. Joanneum, Graz 1963, Heft 1. 
Geochemische Untersuchungen an österreichischen Baryten. Tscherm. Min. Petr. Mitt., 
(under trykning).
Differentialthermoanalytische Untersuchungen an Karbonaten des Wechselgebietes. Mitt. 
Joanneum, (under trykning).
Die Vererzung vom Sieggrabener Kogel (Burgenland), (under trykning).

Anden virksomhed:
I efteråret 1963 deltog bestyrelsen i udarbejdelsen af et skitseprojekt for 1. etape af Geo
logisk Institut. Fra 1. april 1964 har instituttets stab medvirket ved detailprojekteringen. 
Asger Berthelsen har holdt Folkeuniversitetsforedrag i Tønder, Aalborg og Nakskov. Eske 
Koch, Gunnar Larsen og Ivan Madirazza har holdt foredrag i Dansk Geol. Forening (Kbh.). 
Som hidtil er henvendelser fra offentligheden vedrørende bestemmelser af mineraler, bjerg
arter eller forsteninger blevet besvaret i det med den øvrige tjeneste forenelige omfang.

Samarbejde:
Som »Council of Europe lecturer« holdt Asger Berthelsen (3.-8. 11. 1963) gæsteforelæsnin
ger ved Wiens Universitet, og efter indbydelse af Deutsche Akademie der Wissenschaften
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zu Berlin deltog Berthelsen (26.-29. 11.1963) i et geotektonisk kollokvium og holdt fore
dragene: »Strukturgeologischer Unterbau Dänemarks« og »Zur tektonischen Analyse von 
Grönland«. I tiden 16.-24. 9. 1963 deltog Feiko Kaisbeek i en af Ass. de l’Etude des Zones 
Profondes arrangeret ekskursion i Pyrenæerne og i dagene 4.-6. 1. 1964 i det VI. Nordiske 
geologiske Vintermøde, Trondheim, hvor Kalsbeek holdt foredraget: The use of zircon 
in the interpretation of metamorphic rocks. - Følgende gæsteforelæsninger har været holdt 
ved Geologisk Institut: professor, dr. Erling Dorf (Princeton): Geologie history of the 
Rocky Mountain region (21. 11. 1963), statsgeolog, dr. phil. Helge Gry: De paleozoiske 
aflejringer på Bornholm (14. 2.1964) og civilingeniør W. F. Buchwald: Om meteoriter 
(15. 5. 1964).

Særlige bevillinger:
Fra Carlsbergfondet er bevilget en Cook magnetseparator (Feiko Kalsbeek), fra Statens 
almindelige Videnskabsfond et Ortoluxmikroskop med fasekontrastudstyr (Eske Koch) og 
et absorbtionsspektrofotometer (Asger Berthelsen). Fra Sydvaranger A/S er bl. a. modtaget 
støtte til etablering af malmmikroskopisk laboratorium.

Zoologisk Institut.
Professor, dr. phil. H. M. Thamdrup. Afdelingsleder, mag. scient. Palle Johnsen. Amanuen
sis, cand. mag. B. Overgaard Nielsen. Amanuensis, cand. real. Helge Walhovd. Lektor, 
museumsinspektør, dr. phil. Poul Bondesen. Lektor, amanuensis B. Schjøtz-Christensen. 
Lektor, mag. scient. F. Bregnballe. Lektor, amanuensis H. C. Harder. Ikke-videnskabelig 
assistent fru Ruth Carlsen. Laborant fru Birthe Dalsgaard. Konservator Henning Bar
tram. Kandidatstipendiater: mag. scient. Lise Brunberg Nielsen, cand. mag. Mette Fog.

Undervisningen til forprøven har været gennemført efter læseplanen, således at prof. 
Thamdrup og amanuensis Walhovd har varetaget vertebratundervisningen, medens afdi. 
P. Johnsen og amanuensis B. Overgaard Nielsen har varetaget invertebratkurserne. Cyto
logi, histologi og embryologi er gennemgået af lektor P. Bondesen, medens lektor H. C. 
Harder har varetaget kurset i menneskets anatomi.

Desuden har været afholdt følgende kollokvier:
Lektor Bregnballe: Forurening af ferske vande. Pesticider og deres økologiske betydning. 
Lektor Schjøtz-Christensen: Bestemmelsesøvelser over biller og andre insekter.

Bestemmelsesøvelser over invertebrater har yderligere fundet sted under to dages op
hold på Molslaboratoriet.

Ekskursioner har bl. a. været afholdt til Skallingen, til Mønsted og Kås og til Gi
ber å.

Publikationer:
Palle Johnsen: Notes on fishes along the river Kwae Noi in Western Thailand. Nat. Hist. 

Bull. Siam Soc. 20 (3). 1963.
Palle Johnsen: Fisk og fiskeri i Thailand. Ferskvandsfiskeribladet 1-3. 1964.
L. Brunberg Nielsen: On the Nemertean Fauna of Danish Waters. Ophelia 1964. Vol. 1 (1).
B. Overgaard Nielsen: The biting Midges of Lyngby Aamose (Culicoides: Ceratopogoni- 

dae). Natura Jutlandica, Vol. 10. 1963.
B. Overgaard Nielsen: Studies on the Danish biting Midges (Culicoides, Ceratopogoni- 

dae). Entomologiske Meddelelser, 32, h. 3, 1963.
B. Overgaard Nielsen: Bladminer på træer og buske. Natur og Museum 10, nr. 1-2.
B. Overgaard Nielsen: Om forekomsten af Diptera på Aim. Stinksvamp (Phallus impudi- 

cus Pers.) og fund af Phaonia errans Mg og Helomyza fuscicornis Zett., nye for den 
danske fauna. Flora og Fauna, 69, h. 4. 1963.

B. Overgaard Nielsen: Tarsopsylla octodecimdentata octodecimdentata (Kolenati), (Sipho- 
naptera), ny for den danske fauna. Entomologiske Meddelelser, 32, 1963.
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B. Overgaard Nielsen: Mitterne i Lyngby Aamose. Statens Skadedyrslaboratorium, Års
beretning 1961-62.

B. Overgaard Nielsen: Results of an Investigation of the Systematics and Ecology of the 
Danish biting Midges. (Culicoides Latr.). Ibid.

Botanisk Institut.
Bestyrer: professor Kai Larsen. Afdelingsleder: lektor, cand. mag. Hans Mathiesen. Ama
nuensis: cand. mag. Simon Lægaard. Amanuensisvikar: stud. mag. scient. Henry Dissing. 
Instruktor: fil. mag. Lisbeth Mathiesen. Kontorassistent: Hanne Isaksen. Laboratorieassi
stent: Grethe Kjeldsen. Laboratoriebetjent: Peder Pedersen.

Undervisning:
Efterårssemestret 1963: 1. Forelæsninger over planternes morfologi og anatomi (Kai Lar
sen); 2. Obligatoriske øvelser i plantebestemmelse (Hans Mathiesen); 3. Ekskursioner til 
Skallingen, Silkeborg, Mønsted o. a.

Forårssemestret 1964: 1. Forelæsninger over kormofyternes systematik (Kai Larsen);
2. Forelæsninger over danske plantesamfund (Hans Mathiesen), i forbindelse hermed fore
læsninger over Grønlands vegetation (Simon Lægaard); 3. Obligatoriske øvelser over thallo- 
fyter (Hans Mathiesen, Simon Lægaard); 4. Obligatoriske øvelser i plantebestemmelse 
(samme); 5. Ekskursioner til Hallands Väderö og Munkebjerg ved Vejle.

Forskning:
Professor Kai Larsen fortsætter bearbejdelsen af materialet fra sine Thailand-ekspeditioner 
samt fortsætter samarbejdet med Dr. Anna Zertova (Praha) om slægten Lotus cytotaxonomi. 
Lektor Hans Mathiesen fortsætter produktionsundersøgelser over danske søer, og amanu
ensis Simon Lægaard bearbejder materialet fra sit Grønlandsophold.

Publikationer:
Kai Larsen: Contribution to the cytology of the endemic Canarian element II - Botani

ska Notiser 116: 409-424, 1963.
Jørgen Kristiansen & Hans Mathiesen: Phytoplankton of the Tystrup-Bavelse lakes, pri

mary production and standing crop - Oikos 15:1, 1964.

Anden virksomhed:
Bestyreren har udarbejdet planer for et væksthuskompleks i Botanisk Have.

Under ledelse af Kai Larsen er påbegyndt udarbejdelsen af et exsiccat af den jyske 
flora.

Et herbarium er under opbygning, og ca. 1500 planter er i 1963/64 modtaget som 
gave eller bytte fra forskellige europæiske og asiatiske herbarier. Instituttets herbarium 
skønnes at være nået op på 26.000 planter.

En fraktion af Dansk Botanisk Forening: Jyllandskredsen, er blevet oprettet i foråret 
1964.

Gaver til instituttet.
Udover allerede nævnte tilgang til herbariet er boggaver modtaget fra Botanisk Central
bibliotek (København) og Czeskoslovenskå botanicka spolecnost (Praha). Adskillige enkelt
personer har betænkt instituttet med bøger og afhandlinger, en særlig tak er instituttet dr. 
phil. O. Galløe skyldig for overrækkelsen af værket »Natural History of Danish Lichens«.

Institut for Jordbundsbiologi
(Molslaboratoriet, Femmøller)

Personale:
Bestyrer: professor, dr. phil. C. Overgaard Nielsen. Laborant: Grete Ulstrup.
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Undervisning:
Der er i det forløbne år givet laboratorieundervisning, praktisk og teoretisk, for én spe
cialestuderende, der indstillede sig til skoleembedseksamen i sommeren 1964.

Forskning:
Laboratoriet har været beskæftiget med isolering, dyrkning og tælling af jordbundsflagellater 
som indledning til en generel behandling af emnet.

EKSAMINER

Censorbeskikkelser.

Undervisningsministeriet har henholdsvis den 15. januar, den 14. april og den 
1. maj 1964 beskikket de nedennævnte censorer og censorsuppleanter ved na
turvidenskabelig embedseksamen ved Aarhus Universitet for den resterende del 
af perioden 1. april 1963 til 31. marts 1966:

Botanik (nybeskikkelser): Professor, dr. phil. T. W. Böcher, universitetslek
tor, cand. mag. Knud Jakobsen, lektor F. Schausen-Petersen og lektor Niels 
Foged.

Kemi 5 (nybeskikkelser): Professor, dr. phil. fru Bodil Jerslev Lund og lek
tor, dr. phil. J. Munch-Petersen.

Kemi B (nybeskikkelser): Lektor, dr. phil. W. W. Hansen og civilingeniør 
O. T. Meyer. - Suppleant: Civilingeniør Knud Lind Larsen.

Kemi C (nybeskikkelser): Professor Palle Andersen og civilingeniør Stig J. 
Jensen. - Suppleant: Lektor, dr. phil. W. W. Hansen.

Endvidere beskikkedes under 2. juli 1964 magister Jens Bang som censor 
i fysik ved naturvidenskabelig embedseksamen sommeren 1964.

Dispensationer.

Fakultetet har på grund af særlige omstændigheder meddelt 1 studerende tilla
delse til at indstille sig til en fagområdeprøve, selv om en del af det obligatori
ske kursus ikke var gennemført forinden. Prøvens gyldighed har været suspen
deret, indtil de obligatoriske øvelser har været fulgt på tilfredsstillende måde.

Magisterkonferenser.

Den 1. oktober 1963 blev Bent Søren Jørgensen, som havde indstillet sig til 
magisterkonferens i kemi, erklæret for »bestået«. Eksaminatorer og censorer 
ved konferensen var professor, dr. phil. Hakon Lund, professor, dr. phil. Svend 
Brodersen, professor, dr. phil. Svend Erik Rasmussen og professor, dr. techn. 
Laurits T. Muus.
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Den 28. april 1964 blev Jørgen Kai, der havde indstillet sig til magisterkonfe
rens i teoretisk fysik, erklæret for »bestået«. Eksaminatorer og censorer ved kon
ferensen var professorerne Jens Lindhard og Povl Kristensen.

Den 4. juni 1964 blev Klaus Kramer Kristensen, der havde indstillet sig til 
magisterkonferens i kemi, erklæret for »bestået«. Eksaminatorer og censorer ved 
konferensen var professorerne, dr. phil. Hakon Lund og dr. phil. Sv. E. Rasmus
sen.

Den 22. juni 1964 blev Torben Ingemann-Hilberg, der havde indstillet sig til 
magisterkonferens i astronomi, erklæret for »bestået«. Eksaminatorer og censo
rer ved konferensen var professor, dr. phil. Mogens Rudkjøbing og lektor, fil. 
dr. Henrik Kristenson.

Naturvidenskabelig skoleembedseksamen:

Lærerprøven:
Vinteren 1963-64: Der gik 5 op til eksamen - 5 bestod.
Sommeren 1964: - - 2 - - - -1 -

Ialt gik 7 op til eksamen - 6 bestod.

Fagprøven:
Fysik:
Vinteren 1963-64: Der gik 3 op til eksamen - 3 bestod.
Niels Fiil (1957). Gennemsnit: 6,73, første karakter.
Frank Lynge Larsen (1957). Gennemsnit: 6,24, første karakter.
Ove Grønbæk Østergaard (1958). Gennemsnit: 7,06, første karakter.

Sommeren 1964: Der gik 4 op til eksamen - 2 bestod.
Alf Juhl Christensen (1959). Gennemsnit: 6,57, første karakter.
Jørgen Pedersen (1954). Gennemsnit: 5,76, anden karakter.

Kemi:
Sommeren 1964: Der gik 1 op til eksamen - 1 bestod.
Jørgen Raun Byberg (1958). Gennemsnit 7,00, første karakter.

Zoologi:
Sommeren 1964: Der gik 1 op til eksamen - 1 bestod.
Niels Bjarnov (1958). Gennemsnit: 7,62, første karakter med udmærkelse.
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Naturvidenskabelig embedseksamen:

Den matematisk-fysiske faggruppe.

Matematik 1
Vinteren 1963-64: Der gik 9 op til eksamen - 5 bestod.
Sommeren 1964: - - 101 - - - - 64 -

Ialt gik 110 op til eksamen - 69 bestod.

Matematik 2
Vinteren 1963-64: Der gik 8 op til eksamen - 4 bestod.
Sommeren 1964: - - 48 -- - - 37 -

Ialt gik 56 op til eksamen - 41 bestod.

Matematik 3
Sommeren 1964: Der gik 48 op til eksamen - 43 bestod.

Matematik 4
Sommeren 1964: Der gik 25 op til eksamen - 22 bestod.

Matematik 5
Sommeren 1964: Der gik 17 op til eksamen - 12 bestod.

Matematik 6
Sommeren 1964: Der gik 15 op til eksamen - 14 bestod.

Matematik A
Vinteren 1963-64: Der gik 5 op til eksamen - 2 bestod.
Sommeren 1964: - - 24 -- - -13 -

Ialt gik 29 op til eksamen - 15 bestod.

Matematik B
Vinteren 1963-64: Der gik 3 op til eksamen - 3 bestod.
Sommeren 1964: - - 11 - - - -9 -

Ialt gik 29 op til eksamen - 15 bestod.

Fysik 1
Vinteren 1963-64: Der gik 10 op til eksamen - 6 bestod.
Sommeren 1964: - - 73 -- - - 48 -

Ialt gik 83 op til eksamen - 54 bestod.



159

Fysik 2
Vinteren 1963-64: Der gik 12 op til eksamen - 11 bestod.
Sommeren 1964: - - 36 -- - - 24 -

Ialt gik 48 op til eksamen - 35 bestod. 

Fysik 3
Vinteren 1963-64: Der gik 1 op til eksamen - 1 bestod.
Sommeren 1964: - - 24 -- - - 23 -

Ialt gik 25 op til eksamen - 24 bestod.

Fysik A
Vinteren 1963-64: Der gik 12 op til eksamen - 11 bestod.
Sommeren 1964: - - 7 - - - - 5 -

Ialt gik 19 op til eksamen - 16 bestod.

Fysik B
Vinteren 1963-64: Der gik 1 op til eksamen - 1 bestod.
Sommeren 1964: - - 12-- - -9 -

Ialt gik 13 op til eksamen - 10 bestod.

Kemi 1
Vinteren 1963-64: Der gik 4 op til eksamen - 2 bestod.
Sommeren 1964: - - 30 -- - - 23 -

Ialt gik 34 op til eksamen - 25 bestod.

Kemi 2
Sommeren 1964: Der gik 16 op til eksamen - 15 bestod.

Kemi 3
Sommeren 1964: Der gik 15 op til eksamen - 11 bestod. 

Kemi 4
Vinteren 1963-64: Der gik 3 op til eksamen - 3 bestod.
Sommeren 1964: - - 18-- - - 14 -

Ialt gik 21 op til eksamen - 17 bestod.

Kemi 5
Sommeren 1964: Der gik 11 op til eksamen - 6 bestod.
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Kemi A
Vinteren 1963-64: Der gik op til eksamen - bestod.
Sommeren 1964: - - 31 - - - - 31 -

Ialt gik op til eksamen - bestod.

Astronomi
Vinteren 1963-64: Der gik 3 op til eksamen - 2 bestod.
Sommeren 1964: . . 34 - - - - 27 -

Ialt gik 37 op til eksamen - 29 bestod.

Den naturhistorisk-geograjiske jaggruppe.

Sommeren 1964:
Geografi 1

Der gik 19 op til eksamen - 9 bestod.

Sommeren 1964:
Geologi 1

Der gik 20 op til eksamen - 14 bestod.

Sommeren 1964:
Botanik 1

Der gik 16 op til eksamen - 14 bestod.

Sommeren 1964:
Zoologi 1

Der gik 16 op til eksamen - 14 bestod.

Matematik A.
Vinteren 1963-64: Der gik 2 op til eksamen - 2 bestod.
Sommeren 1964: - - 12 - - - - 5 -

Ialt gik 14 op til eksamen - 7 bestod.

Fysik A.
Vinteren 1963-64: Der gik 7 op til eksamen - 4 bestod.
Sommeren 1964: - - 4 - - - - 2 -

Ialt gik 11 op til eksamen - 6 bestod.

Kemi B
Sommeren 1964: Der gik 2 op til eksamen - 2 bestod.

Kemi C
Sommeren 1964: Der gik 9 op til eksamen - 7 bestod.



De til Aarhus Universitet knyttede kursus 
og deres virksomhed 1963-64

INSTITUT FOR SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER 
VED AARHUS UNIVERSITET

Den 1. september 1963 tog professor Willy Munck på grund af alder afsked 
fra sin universitetsgerning og dermed også som formand for bestyrelsen for In
stitut for Syge- og Sundhedsplejersker ved Aarhus Universitet. Professor Munck 
var formand fra 1956 til 1963, en periode i instituttets historie hvortil er knyt
tet indvielsen af det nye institut, 25 års jubilæum og en udvikling, som fører 
frem til en revision af instituttets undervisningsplan og eventuel udvidelse af 
instituttet.

Professor Munck har med sin store erfaring og sine menneskelige egen
skaber været instituttet en stor hjælp, og instituttet er professor Munck megen 
tak skyldig. Professor Munck er fortsat formand for kollegiebestyrelsen.

Efter vedtægterne ledes institutionen af en bestyrelse med universitetets 
rektor eller det af universitetsbestyrelsen udpegede medlem som formand, og 
i rektor Hammershaimbs rektorat er professor, dr. med. Eivind Thomasen 
blevet beskikket til hvervet som formand for bestyrelsen.

1956 blev der ved indenrigsministeriets tilslutning nedsat et sagkyndigt 
udvalg med det formål at undersøge instituttets undervisningsplaner med hen
blik på en ændring af disse under hensyntagen til den nye sygeplejerskeuddan
nelse og de senere års udvikling inden for syge- og sundhedsplejen.

Dette udvalg har sluttet sit arbejde med udarbejdelse af en betænkning, som 
inden længe vil foreligge i tryk.

Udvalgets medlemmer var professor Søren Ørskov, som vi stadig vil mindes 
med taknemmelighed for de mange år, han indtil april 1963 ledede undervis
ningsrådet, professor Aksel Stenderup, der afløste ham, professor Carl Krebs, 
forstanderinde frøken Eli Magnussen, Sundhedsstyrelsen, formand for Dansk 
Sygeplejeråd, frøken Marie Madsen, undervisningslederne ved instituttet, frø
ken Anna Margrethe Bang Christensen, frøken Elisabeth Larsen og frøken 
Ellen Margrethe Schrøder og endelig udvalgets to sekretærer, forstanderinde 
i Sundhedsstyrelsen Maja Foget og tidligere ekspeditionssekretær i indenrigs
ministeriet, nu hospitalsdirektør H. Hermann.

Miss Elisabet Logan, associate professor of nursing, McGill University, 
Canada, W. H. O. Nursing Consultant, har ydet udvalget en stor hjælp ved ud
arbejdelse af undervisningsprogrammet.
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Hvis Indenrigsministeriet godkender betænkningen, vil der ske betydelige 
ændringer i uddannelsen, og der vil blive behov for udvidelse af personale og 
lokaler. Man håber, at det nye uddannelsesprogram kan begynde i foråret
1965.

Instituttets undervisningsråd har i årets løb afholdt 3 møder under ledelse 
af formanden, professor Aksel Stenderup.

Som omtalt i beretningen for 1962/63 har Rockefeller Foundation bevil
liget stipendium til flere af instituttets lærere.

Afdelingslærer fru Jytte Kjær har i det forløbne år studeret ved Wayne 
University i Detroit og vender hjem til september. Frøken Ellen Margrethe 
Christensen, som netop var vendt hjem fra et studieophold på et år, har vika
rieret for fru Kjær. Afdelingslærer frøken Ruth Hemstrup Hansen er også på 
studieophold på Wayne University og har netop fået bevilget endnu et år af 
Rockefeller Foundation. Frøken Margit Skriver har været og vil fortsætte som 
vikar for frøken Hemstrup Hansen.

Rockefeller Foundation har også givet stipendium til de 2 undervisnings
ledere, frøken Elisabeth Larsen, som var i USA i efteråret 1963, og til frøken 
Anna Margrethe Bang Christensen, som er der i foråret 1964.

Den reviderede sundhedsplejerskelov, som trådte i kraft i sommeren 1963, 
åbnede mulighed for statsstøtte til kombineret sundheds- og hjemmesygepleje
arbejde i kommunerne på betingelse af, at hjemmesygeplejersker, som skulle 
virke under denne lov, tog et supplerende kursus i sundhedspleje ved instituttet. 
Man har fået bevilling til at afholde et sådant specialkursus i foråret 1964, 
men da der ikke er kommet anmodning fra noget amt om at indføre en sådan 
ordning med kombineret hjemmesygeplejerske- og sundhedsplejerskearbejde, 
har der ikke været afholdt supplerende kursus i sundhedspleje ved instituttet.

Den reviderede sundhedsplejerskelov ser ud til at have stimuleret interessen 
for at ansætte sundhedsplejersker. Derved er manglen på sundhedsplejersker 
blevet endnu mere udtalt end tidligere, og dette hold af sundhedsplejersker har 
allerede næsten alle fået ansættelse.

Også i det forløbne år har der været mange gæster fra udlandet, hovedsage
lig sygeplejersker, men også enkelte læger.

Fra Ungdommens Uddannelsesfond har instituttet i år modtaget 27.000 kr. 
i stipendier og 19.000 kr. i rentefrie lån. Beløbene er væsentligt lavere end for
rige år, til dels på grund af et noget mindre antal studerende. Også i år har 
Dansk Sygeplejeråd bevilget betydelige beløb i stipendier og rentefrie lån. En
delig har Julius Skrikes Stiftelse i lighed med tidligere år ydet stipendier til et 
par elever.

Uddannelsen ved instituttet er supplerende med praktikundervisning dels hos 
sundhedsplejersker, dels på hospitaler her og i de andre nordiske lande samt 
med institutionsbesøg.

På det nu afgåede hold var optaget 68 elever. 1 er gået fra, 1 er blevet 
syg og skal senere op til sygeeksamen, 66 har afsluttet deres uddannelse.
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Af 25 nyuddannede sundhedsplejersker har 2 bestået med særlig anerken
delse og 8 med anerkendelse.

Af de 26 nyuddannede ledende sygeplejersker har 5 bestået med særlig 
anerkendelse og 8 med anerkendelse.

Af de 15 undervisende sygeplejersker har 9 bestået med særlig anerken
delse og 1 med anerkendelse.

Ved afslutningshøjtideligheden den 29. maj talte bestyrelsens formand, pro
fessor Thomasen og overrakte eksamensbeviserne. Professor Thomasen tak
kede professor Munck, underviserne og de mange institutioner og enkeltper
soner, der har modtaget eleverne i praktik eller på kortere besøg, og udtalte 
gode ønsker for eleverne.

Desuden talte undervisningsleder Elisabeth Larsen, og som repræsentant for 
de nyuddannede talte frøken Anne-Lise Hofmann Hansen.

SPECIALKURSUS I HUSHOLDNING VED
AARHUS UNIVERSITET

19. kursusperiode åbnedes 5. oktober 1963 og gennemførtes med de tre ordi
nære kursusretninger:

A. Ernærings- og kostlære, af 6 måneders varighed, med flg. fag: Kemi, fysik, 
mikrobiologi, biokemi, ernæringshygiejne, diætetik, erhvervsgeografi, næ
ringsmiddelforsyning, eksperimentel madlavningsteknik med i alt 236 fore
læsninger og 210 øvelsestimer.

B. Husholdningsteknik, af 7 måneders varighed, med flg. fag: Fysik, kemi, 
erhvervsgeografi, materialelære, tekstilkundskab, redskabslære, arbejds- 
økonomi, arbejdsfysiologi, arbejdsstudier, bolighygiejne, boliglære med i 
alt 373 forelæsninger og 185 øvelsestimer.

C. Husholdningsøkonomi, af 7 måneders varighed, med flg. fire faggrupper: 
I Økonomi, II Samfundet og familien, III Statistik, bogholderi m. m., IV 
Boliglære og -hygiejne med i alt 472 forelæsninger og 54 øvelsestimer.

I begyndelsen af kursusperioden gennemførtes der for alle tre retninger et 
kort kursus i matematik.

Undervisningen blev som hidtil hovedsagelig udført af lærere fra universi
tetet og fra skoler og institutioner i Arhus. Enkelte lærere med særligt fag
område blev tilkaldt udefra. Til disses rejser bevilgede Århus by et tilskud på 
1.000 kr.
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Der var i alt 38 deltagere, fordelt således:
Kursus A: 7 danske, 1 norsk, 5 svenske, 1 islandsk, 1 finsk i alt 15 
-B: 2-5 - 3-1- -11

C: 3-1- 7 - 1- -12

12 danske 7 norske 15 svenske 3 islandske 1 finsk i alt 38

Med undtagelse af 2 deltagere fik alle, der søgte, tildelt værelse i Kolle
gium VII.

Afslutningen af det 6-måneders kursus fandt sted 24. marts 1964. Ved 
denne lejlighed holdt forstanderen, professor, dr. med. F. Schønheyder, fore
læsning. Afslutningen af de to 7-måneders kursus fandt sted 23. april 1964. 
På repræsentantskabets vegne deltog forstanderen for Statens Husholdnings
råd, cand. jur. fru Elisabeth Reinstrup, der holdt foredrag om arbejdet i mo
nopolrådet og næringslovskommissionen. Alle deltagere fik tildelt kursusbevis. 
Ved begge afslutninger blev der fra kursisternes side rettet en tak til lærere og 
kursusledelse for vinterens undervisning.

Ungdommens Uddannelsesfond bevilgede 8.000 kr. som stipendier og 6.000 
kr. som lån, der fordeltes til 5 ansøgere. Af lånebeløbet blev 1.783 kr. henlagt 
til senere anvendelse.

Det af undervisningsministeriet nedsatte repræsentantskab (16 medlemmer) 
holdt møde 30. april 1964 under ledelse af den nybeskikkede formand, eks
peditionssekretær Axel Wem, der repræsenterer undervisningsministeriet. Re
præsentantskabets sammensætning i øvrigt: Fra Aarhus Universitet rektor, pro
fessor, dr. phil. E. Hammershaimb, professor, dr. med. F. Schønheyder (kursus
forstander), professor, dr. med. A. Stenderup (universitetsbestyrelsen) og pro
fessor, dr. med. B. Lambert (konsistorium). Fra specialkursus’ lærerråd afde
lingsleder, lektor Tage Langvad. De øvrige medlemmer af repræsentantskabet 
repræsenterer følgende institutioner og foreninger: Dansk Kvindesamfund, hus
holdningsseminarierne, husholdningsskolerne, husholdnings- og skolekøkken
lærerindernes foreninger, de i Statens Husholdningsråd repræsenterede hushold
ningsorganisationer samt forstanderen i Statens Husholdningsråd. Sæde i re
præsentantskabet har desuden husholdningsinspektøren, skolekøkkeninspektø
ren og afdelingslederen ved Danmarks Lærerhøjskoles skolekøkkenafdeling. Se
kretær i undervisningsministeriet, cand. jur. fru Birgit Andersen er beskikket 
som sekretær for repræsentantskabet.

DANMARKS JOURNALISTHØJSKOLE

Pr. 1. juli 1962 blev Journalistkursus ved Aarhus Universitet, der har virket 
siden 1946, omdannet til Danmarks Journalisthøjskole. Den nye institution 
bevarer et tilknytningsforhold til Aarhus Universitet, hvis lærerforsamling væl
ger to repræsentanter til Journalisthøjskolens bestyrelse. Denne består i øvrigt
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af repræsentanter for presseorganisationeme, idet Dansk Dagblades Fælles
repræsentation vælger 5, Dansk Journalistforbund 4 og Danske Bladudgiveres 
Samarbejdsudvalg 3. Bestyrelsen udpeger selv sin formand. Til posten er for pe
rioden indtil 1. januar 1965 valgt professor, dr. phil. H. Bach, Aarhus Univer
sitet.

Til Danmarks Journalisthøjskole har der i de første år været knyttet fem 
faste lærere. Den hidtidige forstander for Journalistkursus ved Aarhus Universi
tet, universitetslektor, mag. art. Erik Reske-Nielsen blev ved omdannelsen ud
nævnt til rektor for Journalisthøjskolen. Til hans stedfortræder udnævntes dag
bladet Politikens hidtidige redaktionschef, Laust Jensen, der pr. 15. august 
1964 forlod Journalisthøjskolen for at overtage en stilling i JyIlands-Postens 
chefredaktion. Han afløstes af dagbladet Aktuelts hidtidige chefredaktør, Arne 
Ejbye-Ernst. De øvrige tre lærerstillinger er besat med lektor, cand. jur. K. A. 
Frøbert, lektor, cand. mag. Niels Thomsen og amanuensis, cand. mag. Harald 
Westergård Andersen. Desuden medvirker et antal pressefolk og universitets
lærere i undervisningen.

Da Journalisthøjskolen har fået et elevantal, som ligger meget betydeligt 
over det forudsete, er statens tilskud til skolens drift blevet forhøjet, således at 
der kan ansættes tre nye, faste lærere pr. 1. november 1964.

Gennem omdannelsen er den ordinære undervisningstid blevet udvidet fra 
tre til seks måneder, der afvikles med tre måneder i 2. elevår og tre måneder 
i 3. elevår og således, at opholdet ved Journalisthøjskolen indgår som et fast 
led i journalistuddannelsen.

Presset fra elever har imidlertid været så stort, at det i den første to års 
periode kun har været muligt at give denne seks måneders uddannelse til ét 
hold journalistelever, som gennemgik 1. dels uddannelsen i efteråret 1962 og 
2. dels uddannelsen fra november 1963-februar 1964. 21 elever, deraf 1 
norsk, gennemførte hele denne uddannelse. Derudover har Journalisthøjsko
len som en overgangsordning etableret opsamlingskurser af normalt 3 måneders 
varighed for et stort antal elever, som højskolen af forskellige årsager ikke 
kunne modtage til den ordinære 6 måneders uddannelse. Disse kurser er ble
vet afviklet således: Opsamlingskursus I (36 elever, deraf 1 norsk) november 
1962-februar 1963, opsamlingskursus II (30 elever, deraf 1 norsk) august-no
vember 1963, opsamlingskursus III (20 elever) november 1963—februar 1964, 
opsamlingskursus IV (22 elever) april og maj 1964 samt opsamlingskursus V 
(ca. 50 elever) august-november 1964.

Undervisningen er præget af stor fasthed og en snæver tilknytning til dags
pressens krav og vilkår. Den er i høj grad lagt an på aktuelle spørgsmål og ba
seret på princippet om tilegnelse af metode og kundskaber gennem aktivt ar
bejde, i særdeleshed gennem et meget stort antal skriftlige opgaver. Kurserne 
afsluttes ikke med nogen eksamen, men ved undervisningsperiodens slutning 
foretager Journalisthøjskolens lærerråd en vurdering, der nedfældes i en skriftlig 
bedømmelse for hver enkelt elev.
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Journalisthøjskolens økonomi bygger på betydelige bevillinger, dels fra sta
ten og dels fra presseorganisationemes side. Til lønninger og honorarer for fa
ste lærere, kontorpersonale og timelønnede forelæsere har staten i finansåret 
1963-64 bidraget med ca. 450.000 kr. Danske Dagblades Fællesrepræsenta
tion og Dansk Journalistforbund har ydet 110.000 kr. til andre driftsudgifter, 
medens elevlønninger under opholdet ved Journalisthøjskolen er blevet udre
det af Danske Bladudgiveres Samarbejdsudvalg med 120.000 kr.

Samtidig med at staten har forhøjet sit tilskud, således at der kan ansættes 
tre nye, faste lærere, er der blevet givet byggetilladelse til opførelse af en til
bygning, indeholdende tre nye undervisningslokaler. Byggearbejdet er påbe
gyndt i foråret 1964. Tilbygningen opføres i direkte forbindelse med de be
stående bygninger i Vennelystparken på en grund, som er stillet til rådighed af 
Århus kommune, og financieres af pressens organisationer.

En del af Journalisthøjskolens elever bor under opholdet i Århus på Jour
nalistkollegiet, der imidlertid ikke længere er tilstrækkelig stort til at kunne 
rumme samtlige deltagere.

I tilknytning til Danmarks Journalisthøjskole virker Nordisk Journalistkur
sus, der har afholdt sit 7. kursus i tiden 1. marts-1. juni 1964. Kursus havde 
14 deltagere, 1 islænding, 3 finner, 3 nordmænd, 4 svenskere og 3 danskere. 
Journalisthøjskolens rektor er forstander for Nordisk Joumalistkursus, der i 
vid udstrækning har lokaler, personale og undervisningsmateriale fælles med 
Journalisthøjskolen. Bestyrelsen består af repræsentanter for presseorganisa- 
tioneme i de fem nordiske lande med chefredaktør Asbjørn Engen, Oslo, 
som formand. Lærerkræfterne hentes fra universiteter og presse i hele Norden, 
og det økonomiske grundlag for virksomheden tilvejebringes af statsmagten i de 
nordiske lande, i 1964 med ca. 125.000 kr.

Ligeledes i forbindelse med Danmarks Journalisthøjskole virker Institut 
for Presseforskning og Samtidshistorie. Bestyrelsen vælges af Journalisthøjsko
lens bestyrelse, og ledelsen varetages af Journalisthøjskolens rektor med lektor 
Niels Thomsen som ansvarlig for instituttets afdeling for presseforskning. Redak
tør Poul Graae er bestyrelsens formand. Instituttets hovedopgave er at op
bygge det redaktionsarkiv, der danner grundlag for en stor del af undervisnin
gen på Danmarks Journalisthøjskole og Nordisk Journalistkursus. Desuden har 
instituttet i 1963 udsendt to publikationer, nemlig: Helge Jensen: »Journalistik
- Talent og håndværk« og Tage Kaarsted: »Ove Rode - en politiker bliver til«, 
og i 1964 yderligere en publikation af Tage Kaarsted: »Regeringskrisen 1957.
- En studie i regeringsdannelsens proces«.

Ud over den ordinære undervisning har Danmarks Journalisthøjskole i juni 
1964 afholdt et 5 dages specialkursus for redaktionssekretærer. I samme måned 
er der afholdt en rundbordskonference mellem lederne af journalistuddannel
sesinstitutterne i de nordiske lande.
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INSTITUT FOR TERAPIASSISTENTER

I maj 1964 optog instituttets undervisningsråd af 103 ansøgere nye hold på 
20 elever til afdelingen for beskæftigelsesterapi og 20 elever til afdelingen for 
fysioterapi.

Ved afsluttende eksamen i juni 1964 gik 19 beskæftigelsesterapielever og 
19 fysioterapielever op.

Fra Ungdommens Uddannelsesfond har instituttet modtaget 95.000 kr. til 
stipendier og 60.000 kr. til lån til fordeling blandt eleverne.

Fra den 1. april 1964 har instituttet opnået fuld statsstøtte til driften, så
ledes at undervisningen nu er vederlagsfri for eleverne.

Instituttet har i årets løb haft besøg af en del udenlandske gæster, bl. a. af 
deltagerne i International Course on Medical Rehabilitation.



Statsbiblioteket
som bibliotek for Aarhus Universitet i 1963-64

PERSONALIA

Frk. Kirsten-Marie Andersen, der 1. september 1963 ansattes som biblioteks
assistentelev under forbehold af Ministeriet for kulturelle anliggenders tilslut
ning, fratrådte 30. november 1963.

Korrespondent, frk. Lis Andersen, der siden 1. januar 1958 har været ansat 
ved Statsbiblioteket, fratrådte 31. juli 1964.

Frk. Jytte Berg er fra 1. september 1963 ansat som kontorassistent.
Cand. jur. Håkon Berggreen, der siden 7. maj 1963 har gjort tjeneste ved 

Statsbiblioteket lønnet af kontoen for arbejdsledige cand. mag.’er etc., fra
trådte 22. maj 1964.

Frk. Ina Højmark Bjerrum, der 1. oktober 1960 ansattes som medhjælper, 
fra 1. januar 1963 som biblioteksassistentelev, fratrådte 30. september 1963 
for at fortsætte sin uddannelse ved Det kgl. Bibliotek.

Frk. Ida Borgbjerg, der 1. december 1957 ansattes som medhjælper, fra 1. 
januar 1963 som biblioteksassistentelev, er fra 1. august 1963 ansat som biblio
teksassistent i 8. lønningsklasse.

Frk. Jane Bossen er fra 19. februar 1964 ansat som medhjælper.
Mogens Brostrøm, der 15. juli 1962 ansattes som medhjælper, fratrådte 

31. august 1963.
Fru Eva Buhl er fra 1. december 1963 ansat som medhjælper.
Fru Anna Christensen (født Eriksen), der har været ansat som medhjælper 

siden 1. februar 1960, fratrådte 8. februar 1964.
Biblioteksassistent af 2. grad, frk. Leslie Clausen er fra 1. oktober 1963 an

sat som biblioteksassistent af 1. grad.
Frk. Lisa Einarson, der 1. september 1963 ansattes som medhjælper, fra

trådte 27. juni 1964.
Fru Jytte Ellekilde er fra 1. august 1964 ansat som biblioteksassistentelev 

med anciennitet fra 1. august 1963.
Biblioteksassistent i 8. lønningsklasse, fru Kirsten Enemark, der har været 

ansat ved Statsbiblioteket siden 19. november 1956, fra 1. februar 1959 som 
biblioteksassistent, og har stået uden for nummer fra 1. juni 1963 til 31. maj 
1964, har efter ansøgning fået meddelt afsked uden pension fra 1. juni 1964.

Frk. Karin Evensen, der har været ansat som medhjælper fra 18. marts til
20. maj 1963, genansattes 14. oktober 1963.
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Læge Holger Friis er fra 1. august 1963 ansat som overenskomstlønnet 
bibliotekar.

Fru Karen Fuglsang er fra 15. juni 1964 ansat som bogholderiassistent.
Fru Agnete Gliemann gør fra 8. oktober 1963 tjeneste ved Statsbiblioteket, 

lønnet af kontoen for arbejdsledige kontorister.
Assistent, frk. Karen Grotkjær er fra 1. april 1964 ansat som overassistent.
Fru Ingrid Hansen (født Holmquist), der 17. juli 1961 ansattes som med

hjælper, fratrådte 15. juli 1964.
Stud. mag. Leif Hjernøe er fra 15. januar 1964 ansat som medhjælper.
Fru Norma Holm gør fra 30. juli 1963 tjeneste ved Statsbiblioteket, lønnet 

af kontoen for arbejdsledige kontorister.
Fru Greta Hostrup er fra 1. september 1963 ansat som kontorassistent.
Bibliotekar, mag. art. Chr. Hougaard har fået bevilget orlov i 4 måneder 

fra 1. februar 1964 med henblik på et studieophold i Tjekkoslovakiet.
Frk. Inge Lise Hovn, der 1. juni 1964 ansattes som biblioteksassistentelev 

under forbehold af Ministeriet for kulturelle anliggenders tilslutning, fratrådte 
31. juli 1964.

Frk. Hanne Isaksen er fra 1. februar 1964 ansat som piccoline.
Cand. theol. Hans A. Jacobsen er fra 1. juni 1964 ansat som overenskomst

lønnet bibliotekar.
Mag. art. Kristian Jakobsen er fra 1. juli 1964 ansat som overenskomst

lønnet bibliotekar.
Fru Hedvig Jensen, der fra 2. april 1962 har gjort tjeneste ved Statsbiblio

teket, lønnet af kontoen for arbejdsledige kontorister, er fra 14. august 1963 
ansat som midlertidig medhjælper.

Biblioteksassistent i 8. lønningsklasse, fru Ingerta Brandt Jensen (født Dal
gaard), der har været ansat ved Statsbiblioteket siden 1. november 1957, fra 
1. januar 1960 som biblioteksassistent, har efter ansøgning fået meddelt afsked 
uden pension fra 1. maj 1964.

Frk. Karin Jensen, der 15. september 1963 ansattes som biblioteksassistent
elev under forbehold af Ministeriet for kulturelle anliggenders tilslutning, fra
trådte 31. juli 1964.

Korrespondent, fru Lis Bjørn Jensen er fra 9. september 1963 ansat som 
medhjælper.

Førstebibliotekar, mag. art. Christian Stub Jørgensen, der har været ansat 
ved Statsbiblioteket siden 15. september 1917, har efter ansøgning fået meddelt 
afsked med pension med virkning fra 30. september 1964.

Fru Else Marie Kjær, der 1. september 1959 ansattes som medhjælper, fra 1. 
januar 1963 som biblioteksassistentelev, er fra 1. oktober 1963 ansat som biblio
teksassistent i 8. lønningsklasse.

Knud Kristian Knudsen, der 15. september 1963 ansattes som biblioteks
assistentelev under forbehold af Ministeriet for kulturelle anliggenders tilslut
ning, fratrådte 15. december 1963.
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Adjunkt, cand. mag., frk. Elinor Krag, der i tiden 15. august 1962 til 28. 
februar 1963 har gjort tjeneste ved Statsbiblioteket, lønnet af kontoen for ar- 
bejdsledige cand. mag.’er etc., og 1. marts 1963 blev ansat som bibliotekar
vikar, er fra 1. november 1963 ansat som bibliotekar i 19. lønningsklasse.

Frk. Mette-Lise Skou Lauridsen er fra 1. august 1964 ansat som biblioteks
assistentelev med anciennitet fra 1. september 1963.

Stud. mag. Niels Lund, der 1. december 1959 ansattes som medhjælper, 
fratrådte 30. juni 1964.

Cand. mag., frk. Herdis Lyngby er fra 1. juli 1964 ansat som overenskomst
lønnet bibliotekar.

Frk. Dagny Madsen er fra 1. april 1964 ansat som medhjælper i kantinen.
Bibliotekar, cand. mag. Richardt Meyer-Heiselberg, der 15. august 1961 an

sattes som overenskomstlønnet bibliotekar, fratrådte 31. august 1963.
Fru Majken Frost Mortensen, der 6. november 1962 genansattes som med

hjælper, fratrådte 31. august 1963.
Cand. jur. Klaus Munck, der fra 16. september 1963 har gjort tjeneste 

ved Statsbiblioteket, lønnet af kontoen for arbejdsledige cand. mag.’er etc., er 
fra 1. april 1964 ansat som bibliotekarvikar.

Adjunkt, cand. mag., frk. Bente Ahiers Møller er fra 1. august 1964 ansat 
som overenskomstlønnet bibliotekar.

Stud. mag. Milan Nemec, der 1. september 1961 ansattes som medhjælper, 
fratrådte 31. august 1963.

Frk. Anne Dorthe Hjelm Nielsen er fra 1. august 1964 ansat som biblio
teksassistentelev med anciennitet fra 1. september 1963.

Fru Bergljot Hahn Nielsen, der 1. september 1960 ansattes som medhjælper, 
fratrådte 31. august 1963.

Bibliotekaraspirant, mag. art., frk. Hanne Møller Nielsen, der fra 30. sep
tember 1959 gjorde tjeneste ved Statsbiblioteket, lønnet af kontoen for arbejds
ledige cand. mag.’er etc., fra 1. september 1960 var ansat som overenskomst
lønnet bibliotekar og fra 1. august 1962 som aspirant til en stilling som biblio
tekar, har efter ansøgning fået meddelt afsked fra 1. juli 1964.

Frk. Jette Nielsen er fra 28. august 1963 ansat som piccoline.
Biblioteksassistent, fru Bente Nissen, der har været ansat ved Statsbibliote

ket siden 1. august 1956, fra 1. november 1958 som biblioteksassistent af 2. 
grad og fra 1. april 1963 som biblioteksassistent i 8. lønningsklasse, har efter 
ansøgning fået meddelt afsked uden pension fra 1. januar 1964.

Fru Ellen Nissen er fra 1. marts 1964 ansat som marketenderske.
Frk. Birgit Petersen er fra 1. august 1964 ansat som biblioteksassistent

elev med anciennitet fra 1. september 1963.
Hans Rasmussen er fra 1. august 1964 ansat som biblioteksassistentelev 

med anciennitet fra 1. august 1963.
Frk. Ilse Busch Rasmussen er fra 1. august 1964 ansat som biblioteksas

sistentelev med anciennitet fra 1. september 1963.
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Frk. Lis Hedlund Rasmussen, der 1. september 1959 ansattes som med
hjælper, fra 1. februar 1963 som biblioteksassistentelev, er fra 1. oktober 1963 
ansat som biblioteksassistent i 8. lønningsklasse.

Frk. Ellen Refshauge er fra 1. august 1964 ansat som biblioteksassistent
elev med anciennitet fra 1. oktober 1963.

Fru Christine-Marie Rehfeld, der 1. december 1963 ansattes som med
hjælper, fratrådte 30. april 1964.

Stud. jur. Karl Georg Schmidt, der har været ansat som medhjælper fra 15. 
august 1960 til 2. februar 1963 og fra 1. juli til 31. august 1963, er fra 13. 
januar 1964 genansat som medhjælper.

Adjunkt, cand. mag. Jørgen Seist er fra 15. oktober 1963 ansat som over
enskomstlønnet bibliotekar.

Stud, oecon. Niels Jørgen Skov-Nielsen er fra 24. april 1964 ansat som 
medhjælper.

Biblioteksassistent, frk. Esther Sparre-Petersen er fra 1. marts 1964 ansat 
som overbiblioteksassistent.

Bibliotekar, mag. art., frk. Ingrid Strøm, der siden 1. juli 1962 har stået 
uden for nummer, har fået tilladelse til fortsat at blive uden for nummer i tiden 
1. juli til 30. november 1964 af hensyn til sit videnskabelige arbejde.

Cand. oecon. Palle Svennevig er fra 1. august 1963 ansat som overens
komstlønnet bibliotekar.

Dr. phil. Helge Søgaard er fra 1. august 1963 ansat som overenskomstlønnet 
bibliotekar.

Cand. mag. Ejgil Søholm er fra 15. august 1963 ansat som overenskomst
lønnet bibliotekar.

Frk. Lene Ravn Sørensen er fra 1. november 1963 ansat som medhjælper.
Frk. Lisbeth Tommerup er fra 1. august 1964 ansat som biblioteksassistent

elev med anciennitet fra 1. august 1963.
Frk. Vibeke Vedel, der 1. maj 1962 ansattes som medhjælper, fra 1. fe

bruar 1963 som biblioteksassistentelev, fratrådte 31. december 1963 for at fort
sætte sin uddannelse ved Det kgl. Bibliotek.

Frk. Birthe Westh, der fra 1. september 1962 opnåede tilladelse til at træde 
uden for nummer fra sin tjenestemandsstilling ved Universitetsbibliotekets 2. af
deling for at gøre tjeneste ved Statsbiblioteket, er fra 1. januar 1964 ansat som 
biblioteksassistent i 8. lønningsklasse ved Statsbiblioteket.

UDDANNELSE

I skoleåret 1963-64 har Danmarks Biblioteksskole dubleret sin undervisning 
på sektion II (videnskabelige og faglige biblioteker), således at der i efteråret 
1963 og i foråret 1964 gennemførtes såvel en bibliotekarlinie som en skole 
for biblioteksassistenter i Århus på Statsbiblioteket. Denne éngangsforanstalt-
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ning var motiveret med det ekstraordinært store antal ansatte ved biblioteket, 
der skulle gennemgå den anordnede uddannelse. Undervisningen, der varetoges 
dels af Danmarks Biblioteksskoles sædvanlige lærere, dels af lærere fra Århus, 
især Statsbiblioteket, varede fra september 1963 til maj 1964.

På Skolen for biblioteksassistenter ved videnskabelige og faglige biblioteker 
er eksamen bestået af nedennævnte ansatte ved Statsbiblioteket:

Annemarie Adolf sen, Lilli Andersen, Inge Andreasen, Helle Cramer, Jane 
A.Dau, Kirsten Fürst Jørgensen, Hanne Knudsen, Kirsten Højberg Rasmus
sen, Karenlise Kjær Røså, Annette Scheel-Thomsen, Ida Staunskjær, Inge 
Storgård, Bodil Mejlhede Tanderup, Ida Thåstrup-Leth.

På Linien for bibliotekarer ved de større videnskabelige og faglige biblio
teker er bevis for gennemførelse af undervisningen udstedt for nedennævnte 
ansatte ved Statsbiblioteket:

Eva Vikjær Andersen, Jørgen Vikjær Andersen, Edith Cahill, Hans Boy 
Carstens, Grete Christensen, Oskar Hansen, Elinor Krag, Johs. Tougård Larsen, 
Hanne Møller Nielsen, Lilly Ingomar Petersen, Jep Scavenius, Helge Søgård, 
Anna Marie Terp, Karl V. Thomsen, Morten Laursen Vig.

NYBYGNINGEN

Efter indvielsen af nybygningen, der fandt sted 17. juni 1963, har ordnings
arbejder og omlægninger fortsat beslaglagt megen arbejdskraft. Nye afdelinger 
har kunnet åbnes. 1. september 1963 kunne de såkaldte forskerrum i sydfløjens 
tagetage officielt tages i brug. De tildeles for 3 måneder ad gangen og har hur
tigt vist sig at blive stærkt benyttet. 16. december 1963 begyndte den særlige 
studenterlæsesal at fungere. Åbningstiderne er de samme, som gælder for de 
øvrige læsesale. Studenterlæsesalen har allerede fra starten været stærkt besøgt. 
Et mindre håndbibliotek vil efterhånden blive opbygget. Driften af kantinen, 
hvortil også bibliotekets faste benyttere har adgang, kunne igangsættes 9. marts 
1964.

Den omfattende flytning af Statens Avissamling fra dennes særlige bygning 
til Statsbibliotekets nybygning påbegyndtes 10. juni 1964. Flytningen vil strække 
sig over en længere periode.

BOGKØB OG INDBINDING

Statsbibliotekets, universitetets og hospitalsbibliotekernes samlede tilvækst har 
i 1963 omfattet i alt 37.093 bd. bøger og tidsskrifter, hvoraf 10.981 bd. var 
dansk og 26.112 bd. udenlandsk litteratur. Til universitetet og hospitalsbibliote
kerne er indkøbt i alt 7.862 bd. bøger og tidsskrifter. I Statsbiblioteket er endvi
dere indgået ca. 44.000 danske småtryk og 886 nr. danske og udenlandske 
musikalier samt 236 grammofonplader.
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Statsbibliotekets bevilling til bogkøb i 1963-64 beløb sig til i alt 741.697 kr. 
Desuden indgik som indtægter af legater og Statsbibliotekets videnskabelige 
tidsskriftlæsekredse 122.941 kr.

Af udenlandske nyerhvervelser skal fremhæves:
Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed Ibn Djarir At-Tabari. Cum 

aliis edidit M. J. de Goeje. Lugdunum Batavorum 1879-1901. (16 bind).
Tycho Brahe: De mundi aetherei recentioribus phaenomenis. Liber secun- 

dus. Typis inchoatus Uraniburgi Daniæ, absolutus Pragæ Bohemiæ 1603.
Francesco Colonna: Hypnerotomachia Poliphili. London 1963. (Facsimile 

af Venezia-udgaven 1499).
Ecclesiastica Historia . . . secundum singulas Centurias (Magdeburgercen- 

turierne). Basileae 1562-74. (5 bind).
Index Kewensis plantarum phanerogamarum. Confecit B. Daydon Jackson. 

Oxonii 1960. (2 bind. Optryk af Oxford-udgaven 1895). - Suppiementum 
1866-1955. Oxonii 1958-62. (12 bind).

Mor Jökai: Összes muvei. Budapest 1894-98. (100 bind).
Lists and indexes of records preserved in the British Public Record Office. 

New York 1963 ff. (Skal omfatte 55 bind. Optryk af Londonudgaven 1892— 
1936). - Supplementary Series. New York 1964 ff. (Skal omfatte 20 bind).

Olaus Magnus: Historia de gentibus Septentrionalibus. Romae 1555.
Paul Pascal: Nouveau traité de chimie minérale. Paris 1956 ff.
Snorri Sturluson: Heims Kringla eller Snorre Sturlusons Nordländska Ko

nunga Sagor sive Historiæ Regum Septentrionalium, a Snorrone Sturlunide. Ed. 
Johann Peringskiöld. Stockholmiæ 1697. (2 bind).

Takket være ekstraordinære bevillinger og enkelte gaver har det været mu
ligt fortsat at foretage et betydeligt antal større tidsskriftsuppleringer, hvoraf 
kan anføres:

Archaiologikon deltion (Athen) 1915 ff.
Athena (Athen) 1889-1955.
Basler Studien zur Kunstgeschichte (Basel, Bern) 1943 ff.
Bibliographie bouddique (Paris) 1928/29 ff.
Bulletin d’ancienne littérature chrétienne latine (Maredsous) 1921/28 ff.
Bulletin d’histoire bénédictine (Maredsous) 1907/12 ff.
Ekonomiska samfundets tidskrift (Helsingfors) 1897/1901 ff.
Études d’histoire et de philosophie religieuses (Paris) 1922 ff.
Finlands författningssamling (Helsingfors) 1860 ff.
Finlands författningssamlings fördragsserie (Helsingfors) 1918/20 ff.
Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur. Abt. C (Osnabrück) 

1900-1943 (optryk 1962).
Nordiske domme i sjøfartsanliggender (Oslo) 1900-1947.
Recueil de travaux publ. par la Faculté des lettres (Neuchâtel) 1905 ff.
Studien zur armenischen Geschichte (Wien) 1917 ff.
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Beløbene til bogindkøb fordelte sig iøvrigt således:

Statsbiblioteket: kr.
1. Ordinær bevilling................................................................ 542.243,26
2. Ekstraordinær bevilling ...................................................... 199.453,36
3. Indtægter af tidsskriftlæsekredse og legater..................... 122.941,08

Universitetet:
Det humanistiske fakultet:

Institut for engelsk filologi
Statsbevilling ............................................................. 3.150,00
Tilskudsfonder........................................................... 195,82

Institut for filosofi
Statsbevilling ............................................................. 2.631,73

Forhistorisk-arkæologisk institut
Tipsfond..................................................................... 3.691,30
Statsbevilling ............................................................. 2.170,90

Institut for germansk filologi
Statsbevilling ............................................................. 3.150,00
Tilskudsfonder........................................................... 382,29
Kommunal bevilling.................................................. 790,48

Institut for nyere historie
Statsbevilling ............................................................. 3.150,00
Tilskudsfonder ........................................................... 215,53

Klassisk-arkæologisk studiesamling
Tipsfond..................................................................... 2.368,05
Statsbevilling ............................................................. 5.111,28

Kunsthistorisk studiesamling
Statsbevilling ............................................................. 4.980,40

Institut for lingvistik
Statsbevilling ............................................................. 3.150,00
Tilskudsfonder........................................................... 439,37

Institut for litteraturvidenskab
Statsbevilling ............................................................. 3.150,00
Tilskudsfonder........................................................... 8,94

Musikvidenskabeligt institut
Statsbevilling ............................................................. 5.245,43
Tipsfond ..................................................................... 2.240,05

Institut for nordisk sprog og litteratur
Statsbevilling ............................................................. 3.150,00
Tilskudsfonder........................................................... 728,07
Statsbevilling ............................................................. 518,27

Transport . . . .

kr.

864.637,70

3.345,82

2.631,73

5.862,20

4.322,77

3.365,53

7.479.33

4.980,40

3.589,37

3.158,94

7.485,48

4.396.34

50.617,91
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kr. 
Transport ....

Institut for oldtids- og middelalderforskning
Statsbevilling ............................................................. 3.150,00
Tilskudsfonder........................................................... 203,71
Statsbevilling .............................................................. 4.725,00

Institut for religionshistorie
Statsbevilling ............................................................. 2.527,44
Reventlows konto ...................................................... 2.020,00

Institut for romansk filologi
Statsbevilling ............................................................. 3.150,00
Tilskudsfonder........................................................... 36,76

Institut for semitisk filologi
Særbevilling ............................................................... 14.995,62

Slavisk institut
Statsbevilling ............................................................. 3.150,00
Tilskudsfonder........................................................... 283,41

Det lægevidenskabelige fakultet:
Institut for aim. patologi

Statsbevilling ............................................................. 4.000,00
Tipsfond..................................................................... 434,95

Kursus i arvelighedslære
Statsbevilling ............................................................. 6.885,90

Bakteriologisk kursus
Statsbevilling ............................................................. 886,44

Det biokemiske institut
Statsbevilling ............................................................. 4.994,68

Det fysiologiske institut
Statsbevilling ............................................................. 13.006,15

Det hygiejniske institut
Statsbevilling ............................................................. 3.614,49

Medicinalhistorisk bibliotek
Statsbevilling ............................................................. 998,94

Medicinsk læsestue
Statsbevilling ............................................................. 1.048,10

Det normal-anatomiske institut
Statsbevilling ............................................................. 4.416,18

Transport . . . .

kr.
50.617,91

8.078,71

4.547,44

3.186,76

14.995,62

3.433,41

4.434,95

6.885,90

886,44

4.994,68

13.006,15

3.614,49

998,94

1.048,10

4.416,18

125.145,68
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kr.
Transport ....

Kursus i patofysiologi
Statsbevilling ............................................................. 722,60

V ævsdyrkningslaboratoriet
Civilforsvaret.............................................................. 9,00

Det økonomiske og juridiske fakultet:
Institut for eneretsforskning

Statsbevilling .............................................................. 94,50

Juridisk bibliotek
Statsbevilling ............................................................. 14.449,55
Tipsfond ..................................................................... 7,95
Kommunal bevilling .................................................. 1.000,00
Rådighedssum ........................................................... 1.000,00

Institut for offentlig ret
Rådighedssum ............................................................ 1.119,78

Institut for samfundsforskning
Statsbevilling ............................................................. 48,35

Institut for statskundskab
Statsbevilling .............................................................. 5.032,08
Rådighedssum ........................................................... 653,60

Det økonomiske institut
Statsbevilling ............................................................. 13.650,00
Tipsfond..................................................................... 18,90
Statsbevilling ............................................................. 1.071,23
Rådighedssum ........................................................... 400,00

Det teologiske fakultet:
Statsbevilling ............................................................. 17.850,00
Tipsfond..................................................................... 2.086,98
Grevinde Ruuths legat.............................................. 200,00
Kommunal bevilling.................................................. 662,35

Det naturvidenskabelige fakultet:
Astronomisk institut

Statsbevilling ............................................................. 1.967,69

Botanisk institut
Særbevilling............................................................... 19.820,18

Det fysiske institut
Særbevilling ............................................................... 28.842,51
Statsbevilling ............................................................. 4.969,01

Transport . . . .

kr.
125.145,68

722,60

9,00

94,50

16.457,50

1.119,78

48,35

5.685.68

15.140,13

20.799,33

1.967.69

19.820,18

33.811,52

240.821,94
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kr. kr.
Transport .... 240.821,94

Geografisk institut
Særbevilling ............................................................... 2.133,89 2.133,89

Geologisk institut
Særbevilling ............................................................... 9.826,19
Statsbevilling ............................................................. 1.489,36 11.315,55

Det kemiske institut
Statsbevilling ............................................................. 39.278,08 39.278,08

Matematisk institut
Statsbevilling ............................................................. 36.725,72 36.725,72

Zoologisk institut
Statsbevilling ............................................................. 6.000,00
Særbevilling ............................................................... 14.000,00 20.000,00

Håndbibliotekerne på Århus kommunes hospitaler og Århus amtssygehus:
Anæstesiafdelingen

Kommunal bevilling.................................................. 5.504,68
Særbevilling ............................................................... 145,21 5.649,89

Blodtypelaboratoriet
Kommunal bevilling.................................................. 2.748,88

Børneafdeling
Statsbevilling ............................................................. 1.177,90
Kommunal bevilling .................................................. 1.850,00

Cardiologisk laboratorium
Kommunal bevilling.................................................. 2.517,61

Centrallaboratoriet
Kommunal bevilling.................................................. 2.549,32

2.748,88

3.027,90

2.517,61

2.549,32

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

Statens hørecentral 
Statsbevilling .

2.102,87
2.500,00 4.602,87

666,25 666,25

Kirurgisk afdeling
Statsbevilling ............................................................. 3.431,61
Kommunal bevilling.................................................. 5.333,00 8.764,61

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

7.962,22
3.084,00 11.046,22

Transport .. . . 391.848,73
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kr.
Transport ....

Neurokirurgisk afdeling G
Statsbevilling ............................................................. 916,54
Kommunal bevilling.................................................. 2.500,00

Neurokirurgisk afdeling S
Kommunal bevilling.................................................. 2.488,93

Neurologisk afdeling
Statsbevilling ............................................................. 2.389,65
Kommunal bevilling .................................................. 3.000,00

Neuropatologisk laboratorium
Kommunal bevilling.................................................. 1.300,00

Neuroradiologisk afdeling
Kommunal bevilling.................................................. 2.703,51

Patologisk-anatomisk institut
Kommunal bevilling.................................................. 3.991,84

Retsmedicinsk institut
Statsbevilling ............................................................. 3.000,00
Tipsfond..................................................................... 997,06

Røntgen- og lysafdeling
Statsbevilling ............................................................. 3.242,30
Kommunal bevilling.................................................. 7.000,00
Radiumstationen ........................................................... 19.995,72

Thoraxkirurgisk afdeling
Statsbevilling ............................................................. 2.092,15
Kommunal bevilling.................................................. 2.666,00

Thoraxafdeling B
Kommunal bevilling.................................................. 1.703,49

Øjenafdeling
Tipsfond..................................................................... 530,04
Kommunal bevilling.................................................. 2.500,00
Statsbevilling ............................................................. 1.484,97

Øreafdeling
Statsbevilling ............................................................. 1.207,71
Kommunal bevilling.................................................. 1.700,00

Marselisborg hospital
Afdeling A 

Kommunal bevilling............................................ 3.501,69

Afdeling B
Statsbevilling ....................................................... 3.149,21
Kommunal bevilling............................................ 3.500,00

Transport . . . .

kr.
391.848,73

3.416,54

2.488,93

5.389,65

1.300,00

2.703,51

3.991,84

3.997,06

30.238,02

4.758,15

1.703,49

4.515,01

2.907,71

3.501,69

6.649,21

469.409,54
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Århus amtssygehus 
Medicinsk afdeling 

Statsbevilling .

................................................... 4.994,83 4.994,83

474.688,45
4- indbinding .... 49.370,52

425.317,93

Transport ....
kr. kr.

469.409,54

284,08 284,08

Naturhistorisk Museum:

De tilsvarende poster for Arhus Tandlægehøjskole og for Danmarks Jour
nalisthøjskole har været henholdsvis 46.743,89 kr. (heraf indbinding 6.359,10 
kr.) og 669,48 kr.

Statsbibliotekets udgifter til indbinding har 1963-64 været 505.135,66 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 private modtaget videnskabelige publikationer og andre 
boggaver, hvoraf skal fremhæves: En samling japanske bøger, fortrinsvis en
gelsksprogede, vedrørende japanske natur- og kulturforhold, fra Den japanske 
Ambassade, København. En samling, bestående væsentligst af ældre samfunds
videnskabelig litteratur, fra Industriforeningens Bibliotek, København. En sam
ling militærhistorisk og ældre medicinsk litteratur fra Det kgl. Gamisonsbiblio- 
tek, København. En samling, bestående væsentligst af zoologisk litteratur, fra 
Zoologisk Institut, Aarhus Universitet.

I kalenderåret 1963 modtog Statsbiblioteket og universitetet som gave hen
holdsvis 1.966 og 1.341 bd. foruden et anseligt antal periodica.

Ved bytteforbindelser og dubletudveksling er indgået i alt 3.137 bd. foruden 
tidsskrifter.

Vedrørende boggaver, som er tilgået universitetets institutter, henvises til 
beretningerne fra disse.

Ved en sammenkomst på Aarhus Teater 12. juni 1964 blev Aarhus Teaters 
omfattende arkiv til ca. 1950 overdraget Statsbiblioteket med henblik på ind
lemmelse i håndskriftsamlingen. Teatrets bestyrelse gav samtidig tilsagn om 
fremtidige afleveringer af arkivet.
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KVINDEHISTORISK SAMLING

Ved et møde på Statsbiblioteket i Århus 26. februar 1964 er oprettet en særlig 
kvindehistorisk samling til belysning af kvindesagens historie og kvindernes stil
ling i samfundet. I samlingen indgår en værdifuld udklipsamling, erhvervet fra 
fru Emma Grandsgaard-Christensen, København, som deponeres på Statsbib
lioteket. Samlingen vil, efterhånden som den udbygges, blive stillet til rådig
hed for alle interesserede, hvis studieformål har tilknytning til emnet.

Samlingen skal ledes af et foreløbigt arbejdsudvalg, bestående af 6 repræ
sentanter for Dansk Kvindesamfund og 2 biblioteksrepræsentanter. Arbejds
udvalget, hvis formand er fhv. handelsminister Lis Groes, M. F., består således 
i øvrigt af programsekretær Inga Dahlsgård, forfatterinden Eva Hemmer Han
sen, assistent Valli Friis Olsen, redaktør Eva Rude og journalist Ellen Strange 
Petersen, M. F. samt rigsbibliotekar Palle Birkelund, Det kgl. Bibliotek og 
overbibliotekar Ib Magnussen, Statsbiblioteket.

BENYTTELSE

Statsbibliotekets læsesal har 1963 haft 20.054 besøgende (heri medregnet for
skerrumsbenyttere, men ikke studenterlæsesalen) mod 7.668 i 1962. Antallet 
af bøger, fremtaget fra magasinerne, har været 8.296 mod 5.636 i 1962. Læse
salens håndbibliotek tæller nu ca. 22.500 bd.

Bibliotekets udlån har omfattet i alt 109.483 bd. mod 107.909 bd. i 1962. 
Heraf udlåntes 41.037 bd. til benyttelse i Århus (1962: 37.956 bd.). Fra uni
versitetets institutbiblioteker og hospitalsbibliotekerne er lånt 3.320 bd. til videre 
forsendelse (1962: 2.936 bd.). Heraf tilhører 586 bd. Statsbiblioteket, men er 
anbragt som »permanente lån« i institutter og hospitalsbiblioteker.

Fra andre biblioteker har Statsbiblioteket hjemlånt 5.344 bd., væsentlig til 
universitetsstudier. 778 af disse bøger modtoges fra udenlandske, resten fra dan
ske biblioteker.

Statsbibliotekets videnskabelige tidsskriftlæsekredse har i 1964 2.413 delta
gere mod 2.504 i 1963. Af de udenlandske tidsskrifter (i alt 7.549, hvoraf 2.139 
i institutbiblioteker og hospitaler) cirkulerer 1.320 i læsekredse (mod 1.300 
i 1963).

UDSTILLINGER

Selv om nybygningens udstillingssal ikke er færdigindrettet, og Statsbibliotekets 
egen udstillingsvirksomhed ikke har kunnet påbegyndes, har biblioteket i ud
stillingssalen kunnet give følgende udstillinger husly: En udstilling af polsk grafik, 
plakat- og folkekunst arrangeret af »De slaviskstuderende« med bistand af den
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polske ambassade og private 7.-12. oktober 1963, udstillingen »Femtem års bel
giske og udenlandske prisbelønninger til belgiske skribenter« i forbindelse med 
den belgiske universitets- og kulturuge i Arhus 6.-12. april 1964 og en større 
udstilling af sovjetiske bøger arrangeret af Sovjetunionens ambassade 26.-30. 
maj 1964.

SAMARBEJDSUDVALG

I samarbejdsudvalget mellem Aarhus Universitet og Statsbiblioteket har pro
fessor, dr. phil. Erik Lunding, det humanistiske fakultet, afløst professor, dr. 
phil. Andreas Blinkenberg. Sammensætningen af udvalget er i øvrigt uændret. 
Udvalgets formand er overbibliotekar Ib Magnussen.

PUBLIKATIONER

Foruden den tomånedlige accessionsliste, udarbejdet med særligt henblik på 
overcentralvirksomheden, er udsendt den månedlige liste »Tidsskrift-Nyt. Perio
dica indgået i Statsbiblioteket, universitetsinstitutter og hospitaler i Århus«. Et 
alfabetisk fællesregister giver en oversigt over indholdet i årgang 1-5, 1959— 
1963.

Overcentralkatalogen »Udvalg af nyere udenlandsk litteratur« for 1963 
omfatter ligesom tidligere kataloger tillige et udvalg af den udenlandske acces
sion i større folkebiblioteker, i alt ca. 1.050 bd., mens der af Statsbibliotekets 
accession er registreret ca. 4.500 bd. Udvalget er foretaget med henblik på folke
bibliotekernes lånere, men katalogen vil have interesse også for universitetet 
ved at bringe en samlet oversigt over en betydelig del af Statsbibliotekets nyeste 
udenlandske anskaffelser. Katalogen er som i de tidligere år redigeret af første
bibliotekar, cand. theol. Otto Larsen.

Den duplikerede »Fortegnelse over medicinsk litteratur i Arhus« udsendtes 
med bd. 12, omfattende accessionen 1961-62. Fortegnelsen er redigeret af 
bibliotekar, cand. mag. Erik Giese og bibliotekar, cand. med. Grete Christensen.

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 
1964 tildelt førstebibliotekar, mag. art. Chr. Stub Jørgensen.



Selvbiografier, prisopgaver og prisbesvarelser

SELVBIBLIOGRAFIER AF ÅRETS DOKTORER

Hans Mølbjerg. Jeg er født d. 20. nov. 1915 i Vraa som søn af gårdejer Chr. 
Mølbjerg (død 1938) og Ane Cecilia f. Kiil (død 1926). Jeg er gift 2. gang 
(i Nice 1950) med Mira f. Køhier. Der er tre døtre, Lone (18), Barbara (12) 
og Cecilia (3 år).

Jeg er student fra Aalborg Katedralskole 1935. Jeg studerede først i Kø
benhavn, hvor jeg havde et ophold på Regensen, og senere i Arhus. Deltagelse 
i modstandsarbejde forsinkede studiet, der afsluttedes 1948, da jeg blev cand. 
mag. med fagene dansk, fransk og tysk. 1948-49 modtog jeg et fransk stats
legat. 1950-53 var jeg bosat og studerede i Frankrig. Efter hjemkomsten blev 
jeg ansat ved Lyngby Statsskole (1954) og Danmarks Lærerhøjskole (1954). 
Studierejse til Italien (1957) og til Grækenland (1959). Litterære arbejder: 
Mod nye Maal (digte, 1946), Gården (roman, der sejrede i en skandinavisk 
romankonkurrence 1949), Din Bog (digte, 1960), Legenden om Knøsen og 
hans Sønner (1952).

Æstetiske arbejder: antologierne Moderne fransk poesi (1956) og Klas
sisk fransk poesi (1958), Verdenslitteratur 1-3, en ræsonneret antologi (1963) 
og min disputats Aspects de l’esthétique de Diderot (1964).

Knud Rahbek Schmidt, født 27. august 1915 i Ørum, Vejle Amt. Søn af første
lærer Jakob Schmidt og hustru Gyda, f. Schou. Gift 1939 med musikpædagog 
Jytte Vilmann, datter af skoleinspektør Alfred Vilmann og hustru Bertha, f. Han
sen. I ægteskabet er der to børn, Erik og Dorte.

Jeg tog lærereksamen fra Haderslev Statsseminarium i 1937 og var lærer 
ved Gentofte kommunes skolevæsen til 1946, derefter indtil min afsked som 
overlærer i 1961 ved Arhus kommunale skolevæsen, fra 1955 dog med halvt 
timetal og fra 1960 med orlov.

Efter et studieophold i London tog jeg faglærereksamen i engelsk 1940/42 
og i 1944 nysproglig studentereksamen fra Statens og Hovedstadskommunernes 
Kursus. Fra 1944 til 1946 studerede jeg historie ved Københavns Universitet, 
fra 1946 slavisk filologi ved Aarhus Universitet, idet jeg dog fortsatte historie
studiet og tog magisterkonferens i slavisk filologi med historisk speciale 1951. 
Studieophold i Tjekoslovakiet, Bulgarien, Polen, Sovjetunionen og Finland.

Siden studiets afslutning har jeg været knyttet til Aarhus Universitets Sla
viske Institut, først som videnskabelig assistent, og fra 1955 som universitets
adjunkt, efter at jeg samme år havde modtaget Carlsbergfondets Universitets-
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Stipendium. I 1961 blev jeg amanuensis og har fra maj 1963 vikarieret i pro
fessoratet i slaviske sprog og litteraturer. Fra 1960 timelærer i russisk ved År
hus Katedralskole, og fra 1961 medlem af Scando-Slavicas redaktion.

Udover bidrag til de nordiske slavistmøder i Århus, Uppsala og Oslo samt 
IV. Internationale Slavistkongres i Moskva og XI. Internationale Historiker
kongres i Stockholm har jeg publiceret en række artikler om historiske, sprog
lige og litterære emner i internationale slavistiske tidsskrifter.

Disputatsen »Soziale Terminologie in russischen Texten des frühen Mittel
alters (bis zum Jahre 1240)« blev forsvaret for den filosofiske doktorgrad den 
17. juni 1964. De officielle opponenter var professor Gunnar Gunnarsson, Upp
sala, og professor Carl Stief, København. Fra auditoriet opponerede professor 
Jens Holt og professor Hans Chr. Sørensen, København.

Palle Juul-Jensen. Født i Århus den 6. august 1929. Søn af møbelhandler Knud 
Juul-Jensen og hustru Ella, f. Jørgensen. Student fra Aarhus Katedralskole 
1948. Medicinsk embedseksamen fra Aarhus Universitet i januar 1957.

Efter embedseksamen har jeg fået min uddannelse ved Århus Kommune
hospital, startende som turnuskandidat ved medicinsk afdeling C og kirurgisk af
deling. Fra marts 1958 ansat ved neurologisk afdeling, først som klinisk assistent 
under professoratet i neurologi ved Aarhus Universitet, og fra december 1960 
som 2. reservelæge og fra januar 1962 som 1. reservelæge. Fra januar 1964 ansat 
ved neurokirurgisk afdeling G og fra juli 1964 ved Statshospitalet i Risskov.

Under min ansættelse ved neurologisk afdeling udførte jeg de undersøgelser, 
der danner grundlaget for min disputats: Epilepsy - a clinical and social ana
lysis of 1020 adult patients with epileptic seizures. Forsvaret fandt sted den 2. 
december 1963 med professor, dr. med. Mogens Fog og professor, dr. med. 
C. J. Munch-Petersen som officielle opponenter.

Foruden arbejder om epilepsi har jeg udsendt publicationer om neurologisk 
rehabilitering, overvejende baseret på undersøgelser, foretaget under min an
sættelse ved Behandlingsinstituttet for dissemineret sclerose ved Ry fra marts 
1960 til december 1963.

Gift 1955 med Inger Skou, og i ægteskabet er der Knud, født 1956.

Tage Hjort, f. 4. september 1928 i Haderslev, søn af trafikkontrollør Aage 
Hjort og hustru Cathrine Marie, f. Mailand, Assens. Student fra Odense Ka- 
thedralskole 1947, påbegyndte derefter det medicinske studium ved Aarhus 
Universitet og fuldførte det ved Københavns Universitet 1954.

Efter turnustjeneste ved Odense Amts og Bys Sygehus var jeg fra 1955-59 
ansat ved Marselisborg Hospital, Århus, først som kandidat og klinisk assistent 
ved medicinsk-epidemisk afdeling, senere som klinisk assistent ved dermato- 
venerologisk afdeling. I 1959 modtog jeg Aarhus Universitets guldmedalje for
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besvarelsen af en prisopgave om kemisk bestemmelse af 17-hydroxycorticoste- 
roider.

1959 blev jeg universitetsadjunkt og 1962 videnskabelig assistent ved In
stitut for almindelig Patologi og Bakteriologi, Aarhus Universitet. Jeg har her 
haft lejlighed til at arbejde med problemer vedrørende autoimmunisering hos 
patienter med thyreoidea-lidelser. Resultaterne af disse undersøgelser er offent
liggjort i tidsskriftartikler, og det formelle disputatsarbejde: »Autoimmunisering 
ved Thyreoidea-lidelser« har derfor karakter af en oversigt over emnet. Forsva
ret fandt sted d. 5. december 1963. Som officielle opponenter fungerede pro
fessor, dr. med. A. Stenderup og professor, dr. med. C. Holten.

Siden nytår 1964 har jeg haft orlov fra min stilling for at arbejde ved 
Department of Bacteriology and Immunology, State University of New York at 
Buffalo.

Gift 1954 med sygeplejerske Lis Pedersen, datter af overlærer S. Ingv. 
Pedersen, Randers. I ægteskabet 1 barn: Hanne, f. 1955.

Navn: Tomas Helgason: Født: Den 14. februar 1927 i København. Forældre: 
Overlæge, dr. med. Helgi Tomasson og Kristin Bjarnadöttir, Reykjavik. Stu
dent: Menntaskolinn i Reykjavik 1946. Cand. med.: Håskoli Islands (Islands 
Universitet) 31. maj 1952, laud.

Ansættelser: Reservelæge hos stadslægen i Reykjavik 1. juni 1952-1. juli 
1953; turnuskandidat, Landspitalinn, Reykjavik 14. juli 1953-14. august 
1954; reservelæge, Sindsygehospitalet, Reykjavik 1. oktober 1954-30. septem
ber 1956; reservelæge medicinsk afdeling, Kommunehospitalet, Reykjavik 1. 
oktober 1956-31. juli 1958; EEG konsulent ved Kleppsspitalinn 1952-1958; 
farmakologiundervisning for tandlægestuderende 1952-1958. Senior assistant 
resident ved Cornell Medical College, Neurological services, at Bellevue Hos
pital, New York, New York Hospital og Memorial Hospital New York, 1. 
august 1958-15. august 1959. Psykiatrisk Institut, Statshospitalet ved Århus, 
Risskov 15. september 1959-30. september 1962, først som stipendiat fra det 
islandske videnskabsfond og senere som vikar for klinisk assistent under pro
fessoratet i psykiatri ved Aarhus Universitet. Professor i psykiatri ved Islands 
Universitet og tillige overlæge ved Sindsygehospitalet i Reykjavik fra 1. august 
1961 med tiltrædelse den 1. oktober 1962.

Publikationer og foredrag: Prævalence af sindslidende i Island 1953. Re
sultatet af denne undersøgelse gav mig ansporingen til at påbegynde de under
søgelser som resulterede i disputatsen, Epidemiology of Mental Disorders in 
Iceland. Foruden disse to hovedarbejder foreligger nogle mindre arbejder over 
psykiatriske emner. Materialet til disputatsarbejdet blev indsamlet i Island i 
årene 1956-1958, men blev bearbejdet under mit ophold ved det Psykiatriske 
Institut, Statshospitalet ved Århus 1959-1962. Disputatsen handler om syg
domsrisikoen for sindslidelser i Island og om fordelingen af sygdomsrisikoen
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efter forskellige sociale kriterier. Der er endvidere foretaget en sammenligning 
af sygdomsrisikoen for sindslidelser i Island og i Danmark, og det er sand- 
synliggjort, at denne er af en lignende størrelsesorden. Forsvaret fandt sted 
den 8. juni 1964. De officielle opponenter var overlæge, dr. med. Kurt H. 
Fremming og professor, overlæge, dr. med. Erik Strömgren. Der var ingen 
opponenter ex auditorio.

Gift: Den 8. april 1951 med tandlæge Thorunn Thorkelsdöttir. Der er 3 
sønner i ægteskabet, Helgi, Thor og Kristinn.

K. Harry Sørensen. Født 16. april 1924 i Skellebjerg (Holbæk amt). Søn af 
husmand Thorvald S. og hustru Agnete S.

Student 1943 fra Høng Studenterkursus. Medicinsk embedseksamen januar 
1951 (Københavns Universitet), hvorefter turnustjeneste ved Randers Central
sygehus. Derpå kandidat, senere 2. reservekirurg ved Landshospitalet i Sønder
borg. Fra august 1956 2. reservelæge ved Ortopædisk Hospital i Århus og fra 
december 1958 2. reservekirurg ved Bispebjerg Hospitals afd. M. Siden maj 
1962 1. reservelæge ved Ortopædisk Hospital i Århus. Desuden uddannelses
stillinger ved gynækologisk-obstetriciske og neurokirurgiske afdelinger.

Disputatsarbejdet »Scheuermann’s Juvenile Kyphosis. Clinical Appearances, 
Radiography, Aetiology, and Prognosis« er blevet til under min ansættelse ved 
Ortopædisk Hospital i Arhus. Afhandlingen forsvaredes for den medicinske 
doktorgrad ved Aarhus Universitet den 29. juli 1964. Officielle opponenter 
var professor, med. dr. Lennart Hult, Umeå, og professor, dr. med. Eivind 
Thomasen, Århus. Fra auditoriet opponerede professor, dr. med. Carl Krebs.

Foruden disputatsarbejdet har jeg publiceret artikler om kirurgiske og or
topædiske emner.

Gift 1947 med Mette Marie S., født Ødum. I ægteskabet er der 2 børn: 
Anne og Birgit.

Hans Høstrup. Født 4. oktober 1929 i Randers. Søn af købmand Johs. J. Hø
strup og hustru Ellen. Student Randers Statsskole 1948. Lægevidenskabelig 
embedseksamen fra Aarhus Universitet 1955. Gift 1955 med Elin Selmer, d. 
af læge Preben Selmer. I ægteskabet fire børn: Helle, Lone, Hanne og Lotte.

Turnustjeneste Århus Amtssygehus. Herefter kandidattjeneste ved Horsens 
Kommunehospital kir. afd., Århus Amtssygehus kir. afd., Århus Kommuneho
spital neurokir. afd. S., Ortopædisk Hospital, Århus, og Fødselsanstalten i Jyl
land. Endvidere 2. reservelæge ved Blodtypelaboratoriet og Blodbanken, Århus 
Kommunehospital, samt universitetsadjunkt med tjeneste samme sted. Fra ok
tober 1963 2. reservelæge ved de kirurgiske afdelinger, Århus Kommuneho
spital.

Jeg udarbejdede disputatsen - A og B Blodtypesubstans i Humant Serum -
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på Århus Kommunehospitals blodbank og blodtypelaboratorium (chef: dr. med. 
F. Kissmeyer-Nielsen). Selve disputatsen var en oversigt over tidligere publice
rede arbejder. Foruden disputatsen har jeg publiceret flere artikler om kliniske 
emner. Disputatsen blev forsvaret for den medicinske doktorgrad d. 2. juli 
1964. Officielle opponenter var overlæge, dr. med. Fl. Kissmeyer-Nielsen og 
professor, dr. med. M. Ingerslev.

Benedikt Otzen. Født 16. december 1929 i København som søn af cand. 
theol., senere provst Povl Otzen og hustru Astrid Lange. Jeg voksede op i Jersie 
ved Køge og tog nysproglig studentereksamen fra Roskilde Katedralskole 1948.

I årene 1948 til 1955 studerede jeg teologi ved Københavns Universitet og 
fik gennem professorerne Bentzens og Hvidbergs og daværende universitets
adjunkt Eduard Nielsens undervisning stærk interesse for både Det gamle Te
stamente og den senere jødedom. Det var derfor naturligt for mig i 1952 at be
svare en prisopgave om de netop da udgivne Qumrantekster, og den indleve
rede afhandling belønnedes 1953 med Københavns Universitets guldmedaille. 
Efter embedseksamen sommeren 1955 (119 pts., egr.) aftjente jeg 1955-56 
min værnepligt. Et israelsk statsstipendium, suppleret med en portion af fru 
Elise Jacobsen, født Roeds Legat gjorde det muligt for mig at tilbringe det 
følgende årstid med studier ved Det hebraiske Universitet i Jerusalem, Israel. 
Ved min hjemkomst overtog jeg stillingen som assistent ved Københavns Uni
versitets teologiske Laboratorium og virkede som manuduktør og som med
hjælper på Det kgl. Bibliotek. Samtidig havde jeg mulighed for hos professor, 
dr. phil. Løkkegaard at studere semitiske sprog.

Sommeren 1958 blev jeg knyttet til Det teologiske Fakultet ved Aarhus 
Universitet, i begyndelsen som videnskabelig assistent, fra 1960 som universi
tetsadjunkt i faget Gammel Testamente. Samtidig uddannede jeg mig videre i de 
semitiske sprog hos professor, dr. phil. E. Hammershaimb, hvem jeg den 1. au
gust 1964 efterfulgte som professor i gammeltestamentlig eksegese. Ved legat
midler bl. a. fra Egmont H. Petersens Fond kunne jeg 1959 og 1960 foretage 
kortere studierejser til London og Tübingen, ligesom jeg sommeren 1963 med 
støtte fra Statens aim. Videnskabsfond deltog i de arkæologiske udgravninger i 
Jerusalem, Jordan, ledet af The British School of Archaeology.

Min disputats, »Studien über Deuterosacharja«, forsvaredes 10. februar 
1964 på Aarhus Universitet for den teologiske doktorgrad. Officielle opponen
ter var professor, dr. theol. Eduard Nielsen og professor, dr. phil. E. Ham
mershaimb. Foruden disputatsen udgav jeg 1959 sammen med professor Eduard 
Nielsen en annoteret oversættelse af de vigtigste Qumrantekster og har desuden 
publiceret forskellige afhandlinger og anmeldelser i fagtidsskrifter.

Jeg er gift med sygeplejerske Sif Krause Korsbæk, og vi har to børn, Ger
trud og Bodil.
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AARHUS UNIVERSITETS PRISOPGAVER
FOR ÅRET 1965

Engelsk filologi
Synoden i Whitby.

Filosofi A
Begrebet handling.

Filosofi B
Diskussionen om det private sprog.

Forhistorisk arkæologi og etnografi
En systematisk redegørelse for en nordisk mesolithisk fundgruppe jævnført med 
samtidige kulturformer.

Germansk filologi
Der ønskes en sammenlignende undersøgelse af de af Adalbert Stifter forfat
tede skrifter, der foreligger i mere end én redaktion.

Hovedvægten lægges på stil og struktur.

Klassisk filologi
Dubletpassagerne i det demostheniske corpus.

Musikvidenskab
Carl Nielsens tidlige værker (indtil ca. 1910) og deres musikalske forudsætning.

Nordisk litteratur
Der ønskes en redegørelse for indflydelsen fra Johan Ludvig Heiberg og hans 
kreds på norsk litteratur i det 19. århundrede.

Religionshistorie
Med udgangspunkt i nogle af de sidste årtiers vigtigste videnskabelige under
søgelser af præhistorisk religion ønskes en kritisk vurdering af denne forsknings 
fremgangsmåder og resultater.

Sammenlignende sprogvidenskab
Præsenstyperne i indoeuropæisk.

Bakteriologi
Der ønskes en undersøgelse over forekomsten af antistoffer over for Candida 
albicans i et normal-materiale og om muligt hos patienter med candidiasis.

Antistoffernes specificitet ønskes vurderet.
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Biokemi
Der ønskes en oversigt over nyere undersøgelser over den såkaldte adaptative 
hyperlipogenese suppleret med egne undersøgelser over nogle af de fænome
ner, der anføres som karakteristiske for en eller flere dyrearter med adaptativ 
hyperlipogenese.

Hygiejne og ot olo gi
Der ønskes en undersøgelse af lette luftioners indflydelse på ciliebevægelserne 
i slimhinden i de øvre respirationsveje.

Patologisk anatomi og intern medicin
Der ønskes en kritisk gennemgang af litteraturen om koronarsygdom hos dia
betikere. Desuden ønskes en histologisk og histokemisk undersøgelse af koro- 
nar-arterierne fra patienter i aldersgruppen 50-70 år med kendt diabetes mel
litus, samt fra et sammenligningsmateriale, bestående af patienter i samme al
dersgruppe uden kendt diabetes mellitus.

Økonomi
Grænseomkostningsbegrebet og en vurdering af dets anvendelighed ved ud
formningen af det offentliges afgiftpolitik.

Retsvidenskab
Der ønskes en undersøgelse af det i Straffelovens § 17, stk. 1 omhandlede 
strafegnethedskriterium.

Teologi
»Notmarkmanualet - Text, Indledning og Kommentar«.

Matematik
Der ønskes en redegørelse for nyere undersøgelser inden for en problemkreds 
vedrørende teorien for differential- og integraloperatorer, så vidt muligt sup
pleret med selvstændige resultater.

Fysik
Der ønskes en kritisk diskussion af teorien for de grundlæggende processer 
i strålingsbeskadigelse, forårsaget af atomare partikler.

De fy siske fags historie
Der ønskes en kritisk fremstilling af eudiometriens udvikling og betydning for 
den nyere kemis gennembrud.



190

Astronomi
Til brug for numeriske undersøgelser ønskes opskrevet sådanne differential
ligninger for en lille planets bevægelse i et retvinklet euklidisk ikke-roterende 
koordinatsystem, at der ved integration opnås en tilnærmet beskrivelse af be
vægelsen inkluderende almen-relativistiske effekter i tiltrækningen fra Solen og 
i perturbationerne fra planeten Jupiter. I sammenhæng hermed en angivelse 
af, hvorledes den apparente position på stjernehimlen beregnes ud fra planet
koordinaterne med hensyntagen til aberrationseffekter og virkningerne af lys
strålernes krumning.

Geologi
Der ønskes en kvartærgeologisk undersøgelse af Jelshøjbuerne med tilgrænsende 
områder under hensyntagen til prækvartærets eventuelle indflydelse på landska
bets glacigene udformning.

Besvarelserne af opgaverne skal affattes på dansk og indleveres så vidt mu
ligt i to eksemplarer. Afhandlingerne skal være skrevne med tydelig håndskrift 
eller på maskine; de må kun betegnes med motto eller mærke, medens forfat
terens navn, fødselsdag og -år, stilling samt adresse skal gengives på en seddel 
i en vedlagt lukket konvulut, der er betegnet med samme motto eller mærke 
som afhandlingen. Den forfatter, der kun ønsker sit navn offentliggjort, såfremt 
han opnår guldmedaille, må angive dette uden på konvolutten. Navnesedler til 
afhandlinger, som hverken opnår guldmedaille eller accessit, bliver ikke åb
nede. Besvarelserne indsendes til Aarhus Universitet inden 1. december 1965, 
for opgaven i geologi dog 1. december 1966. Der kan kun ganske undtagelses
vis (f. eks. i tilfælde af sygdom i tiden kort før fristens udløb) forventes dis
pensation for afleveringsfristen.

Adgangen til at besvare universitetets prisopgaver er ikke indskrænket til 
akademiske borgere, men står åben for enhver, der på den tid, besvarelsen 
indsendes, ikke er fyldt 30 år. På ydersiden af ovennævnte konvolut må fin
des følgende erklæring: »Ved afgivelsen af denne besvarelse er forfatteren ikke 
fyldt 30 år«. Forefindes denne erklæring ikke, vil afhandlingen ikke blive be
dømt.

Den, hvem medaillen tilkendes, eller som opnår accessit, får, når han navn
giver sig, et beløb udbetalt som erstatning for den på opgavens løsning an
vendte tid.

De indleverede afhandlinger indlemmes i universitetets arkiv.
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BEDØMMELSE AF PRISAFHANDLINGER

Romansk filologi
Som besvarelse af årets prisopgave i romansk filologi - »Der ønskes en analyse af tema
tikken og fremstillingsteknikken hos hovedrepræsentanterne for »le nouveau roman fran
çais« samt en karakteristik af deres litteraturopfattelse« - er der indleveret en afhandling 
under mærket »Quod scripsi, scripsi«. Afhandlingen omfatter 187 maskinskrevne kvartsider 
tekst, 18 sider noter og 6 sider bibliografi.

I det første kapitel motiverer forfatteren valget af de forfattere, han lader repræsen
tere gruppen: Michel Butor, Nathalie Sarraute og Alain Robbe-Grillet, hvorefter han 
i tre korte skitser karakteriserer deres respektive litteratursyn, hovedsagelig i form af et 
referat af deres teoretiske skrifter.

Afhandlingens hoveddel består af tre monografier over de tre udvalgte forfattere; hver 
behandling er udformet som en analyse og diskussion af hovedværkerne i forfatterskabet. 
Kapitlet om Butor (46 s.) er især samlet omkring L’Emploi du Temps (19 s.) og La 
Modification (18 s.); kapitlet om Nathalie Sarraute (44 s.) behandler omtrent lige indgående 
Portrait d’un inconnu (12 s.), Martereau (10 s.) og Planétarium (15 s.), mens kapitlet 
om Robbe-Grillet, som er afhandlingens længste (64 s.), fordeler opmærksomheden omtrent 
ligeligt mellem Les Gommes (20 s.), Le Voyeur (20 s.) og La Jalousie (15 s.). I betragt
ning af at et par sider er helliget filmen L’Immortelle, er det påfaldende at film-romanen 
L’Année dernière à Marienbad ikke bliver behandlet, skønt den har været meget omdisku
teret og foreligger i bogform. Behandlingen af Robbe-Brillet har en særskilt, udførlig kon
klusion med et forsøg på en vurdering af forfatterskabets landvindinger og videre mulig
heder; disse problemer berøres kun kort i slutningen af kapitlerne om Butor og Sarraute.

Noteapparatet består især af litteraturhenvisninger, men rummer dog også mange ste
der vigtige oplysninger og præciseringer af begreber eller tanker. I flere tilfælde kunne 
man have ønsket, at disse indgik i teksten fremfor at være gemt i et lidt besværligt til
gængeligt tillæg.

Bibliografien er omfattende og vidner ligesom hovedteksten om en grundig og omfat
tende belæsthed. Især er der grund til at fremhæve det store antal artikler og afhandlinger 
fra aviser og tidsskrifter, forfatteren har fundet frem til. De specielle vanskeligheder, der 
knytter sig til en akademisk behandling af et dagsaktuelt emne, er her løst på en måde, 
som vidner om stor omhu og stifinderevne.

Forfatteren har valgt at stille sig ret frit i forhold til opgavens formulering (betyder 
hans mærke, at han er sig dette bevidst?). Både afhandlingens anlæg og de enkelte analyser 
tyder på, at han i første række interesserer sig for de psykologiske og eksistentielle sider 
af værkerne, og kun i mindre grad er tilbøjelig til at anlægge det synspunkt, der anskuer 
værkerne som sammenhængende, egentligt litterære kompositionshelheder. Det er fristende 
at formode, at han som litteraturforsker har modtaget stærkere impulser fra de kredse, der 
i den aktuelle debat støtter sig på dybdepsykologiske metoder og filosofiske problemstil
linger, end fra dem, der behandler værkerne som kommunikationsstrukturer.

I hvert fald er det afhandlingens hovedstyrke, at forfatteren har et skarpt øje for de 
symboler og myter, der indgår som et vigtigt led i de behandlede værkers univers. Tids
opfattelsen og tidsgengivelsen i romanerne og deres specielle mytisk-symbolske virke
ligheds tolkning - besjælinger, afsjælinger, oplevelse af fjendtlighed, fortrolighed eller frem- 
medartethed i tingene - bliver med rette behandlet som hovedpunkter i alle afhandlingens 
kapitler. Forfattersituationen som psykologisk-filosofisk problem og hovedpersonernes stil
ling som psykologisk, tildels dybdepsykologisk, problem synes at beherske forfatterens op
mærksomhed under læsningen af de behandlede forfatterskaber. Det er karakteristisk, at de 
få steder, hvor der skitseres et samlet billede af forfatternes tematik - i behandlingerne 
af Nathalie Sarraute og Robbe-Grillet - er det psykologiske, for Robbe-Grillets vedkom
mende psykoanalytiske, temaer, der fremhæves som gennemgående i forfatterskabet.

I afsnittet om L’Emploi du Temps er der således grund til at fremhæve behandlingen 
af Tidsopfattelsen og af Det ondes problem, begge intelligent og skarpsindigt bygget over 
kriminalromanens metafysik (efter W. H. Auden og Sanguinetti). Tilsvarende beskæftiger 
han sig indgående med den lange drøm, der dominerer den sidste del af La Modification.
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På den anden side er det kapitlet om Butor, der tydeligst viser risikoen ved at lade 
det psykoanalytiske synspunkt få overvægten på bekostning af en immanent kompositions
analyse. Dels har det medført en tilbøjelighed til at tolke symboler og myter rent in
tuitivt, uden nærmere efterprøvning af deres funktion i helheden og uden indsamling af 
de træk i romanen, der viser deres betydning, dels har det i nogen grad forhindret for
fatteren i at have øje for de helheder, der vitterligt behersker dette i næsten overdreven 
grad konstruktionsbevidste forfatterskab. Som eksempel kan nævnes, at byen Bleston i 
L’Emploi du Temps uden videre identificeres som »virkeligheden« (s. 35) til trods for, at 
der netop på dette sted er tale om, at den er led i et »mytekomplex«, der er egnet til 
at vise, at byen næppe kan opfattes som symbol på virkeligheden overhovedet, men højst 
som symbol på den menneskelige virkelighed i en vis historisk-kulturel situation. En ana
lyse af Butors tematik henover de enkelte romaners grænser kunne have bragt forståelsen 
et videre skridt frem: Livet i Bleston beskrives som stillestående og indelukket (de rigtige 
beboere har aldrig rejst, i modsætning til dem, der er i opposition mod byen; omverdenen 
og fortiden repræsenteres i byen kun af den gamle katedral, de franske gobeliner med 
Theseusmyten i museet samt en biograf, der har specialiseret sig i reportagefilm fra fjerne 
egne); derimod handler La Modification om en rejse fra et familieliv i Paris, skildret 
som en slags Bleston, imod en frigørelse i Rom, der skildres som en slags nutidigt Græ
kenland. Bleston og Kreta gentages således på en måde i afsvækket form i Paris og Rom, 
og hele romanen om den »modifikation«, skrivemaskineforhandleren Léon gennemløber 
under sin togrejse, er som en videreudvikling af tematikken i L’Emploi du Temps, måske 
en indskrænkning i det, der umiddelbart kunne synes at være den absolutte rækkevidde 
af denne romans grundidé. I hvert fald kunne en sammenligning give anledning til at over
veje, om La Modification ikke fører den progressivt »modificerede« erkendelse af den kul
turhistoriske situation fra L’Emploi du Temps qnzt på et individual-psykologisk plan.

Den anvendte metode giver afgjort mest tilfredsstillende resultater i behandlingen af 
Nathalie Sarraute, i hvis forfatterskab de såkaldte »tropismer« eller dybdepsykologiske bin
dinger og tvangsbevægelser spiller en fremtrædende rolle. Forfatteren giver en selvstændig 
vurdering af tropismernes placering i Sarrau tes psykologiske univers, og analyserne af 
disse bindings-, resp. frigørelsesfænomener, og af de dertil knyttede bevidsthedsfænomener 
(bevidsthedsplaner, »conversation et sous-conversation«), forekommer at være de mest ud
tømmende og tilfredsstillende i afhandlingen.

I kapitlet om Robbe-Grillet fører forfatterens metode og hovedinteresse til et interes
sant, men ejendommeligt resultat. I overensstemmelse med romanernes tekniske intentioner 
helliges en vigtig del af analyserne til den oplevendes (resp. fortællerens) situation og vision 
af det berettede. Men en nok så stor del af behandlingen beskæftiger sig med romanernes 
symbol- og betydningsverden på en måde, der retter sig næsten irriteret-polemisk imod 
romanernes forfatter. I afhandlingen godtages den opfattelse af Robbe-Grillet, der hævder, 
at hans mål er at berøve tingene deres kurante mytisk-symbolske betydningskvalitet. Ud fra 
dette udgangspunkt konstateres det, at dette ikke har vist sig muligt, men at »Robbe- 
Grillet i sin villede frigørelse fra »le coeur romantique des choses« stadig hjemsøges af 
tingenes mening« (s. 184). Med den implicite begrundelse, at tingenes mening i Robbe- 
Grillets romaner følgelig må være forfatteren ubevidst, eller stamme fra hans underbevidst
hed, foretager afhandlingens forfatter gennem hele kapitlet et regelret psykoanalytisk for
søg på romanforfatteren, et forsøg, som fører til det resultat, at den stilfærdige franske 
botaniker og intellektuelle må være næsten besat af en voldsom erotisk drift med sadistiske 
tilbøjeligheder. Det lykkes ved denne fremgangsmåde at nå frem til nye og utvivlsomt 
rigtige fortolkninger af mange enkeltheder (f. eks. dukkesymbolet i Le Voyeur), men som 
helhed er det nok for risikabelt at regne med, at alt dette er dikteret af ubevidste drif
ter. Robbe-Grillet forekommer at være for meget intellektuel til ikke at være klar over, 
hvor stor en rolle erotisk tvang og vold spiller i hans tematik som helhed. Det er aldeles 
slående ved et udblik over forfatterskabet, og det mest nærliggende må være at regne med, 
at det drejer sig om et bevidst valg, hvis motiver snarere skal søges i det roman tekniske. 
Fænomenet er i hvert fald næppe forklaret ud fra en simpel analyse af forfatterens for
modede driftsliv.
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Disse bemærkninger rører ved det, som synes at være afhandlingens vigtigste svaghed. 
Den filosofisk-psykologiske metode fører til en stort set atomistisk behandling af tingene: 
forfatterskaberne behandles hver for sig, værkerne behandles hver for sig, de enkelte sym
boler og myter analyseres og tolkes i ret høj grad hver for sig, ligesom de tre forfat
teres positive litteratursyn behandles hver for sig, adskilt fra analysen af deres værker. En
heden i romanerne og deres komposition gøres i reglen af med et kort handlingsreferat 
og en i reglen langtfra udtømmende oversigt over tidsstrukturerne. Undertegnede har for 
visse af værkernes vedkommende ved selvsyn konstateret, at en systematisk analyse af ro
manernes opbygning, tematiske krydsninger, appeller og situationsstrukturer kan føre til 
resultater, der forekommer at være nærmere ved en tilfredsstillende fortolkning. I hvert fald 
Butor’s og Robbe-Grillet’s romaner opfordrer ved selve deres karakter til en analyse af 
denne art, og den ville yderligere, i forbindelse med den foreliggende opgave, have gjort 
det muligt at drage sammenligninger mellem de forskellige romaner - og de forskellige 
forfatterskaber - i deres helhed, hvilket den foreliggende besvarelses metode tilsyneladende 
udelukker. Det er kun i afhandlingens første afsnit, om de negative sider af litteratur
opfattelsen, de tre forfattere behandles under ét. Der gives dér en overordentlig intelli
gent og overbevisende redegørelse for den idéhistoriske og sociologiske sammenhæng, hvor
af »le nouveau roman« er fremgået, men dette, sammen med fælles karakteristik som 
»l’école du refus«, er det eneste punkt, hvor det lykkes at behandle forfatterne samtidig. 
Så snart behandlingen nærmer sig områder, hvor der ikke er fuld overensstemmelse mellem 
dem, synes selv en sammenligning til systematisk belysning af forskellene ikke at være 
mulig. Skønt forfatteren flere steder antyder træk, der kunne tjene til en fælles, positiv 
beskrivelse af den nye franske roman, gennemføres en sådan ikke.

En systematisk intern analyse af de enkelte værker og af forfatterskaberne som helhe
der ville sandsynligvis også have gjort det muligt for afhandlingens forfatter at gøre sig 
mere fri af de almindeligt herskende meninger om gruppen og udnytte andre kritikeres 
fund mere rationelt (f. eks. Morrissettes regler for tidsskift i La Jalousie, som der blot 
henvises til side 165). Når det bebrejdes Robbe-Grillet, at han vil afsjæle tingene, men 
at det ikke lykkes ham, er denne bebrejdelse i overensstemmelse med den almindelige 
opfattelse af hans intentioner, men den står i modstrid med mange af hans egne udtalel
ser, hvor han kræver sig selv opfattet som humanist, og altså også i modstrid med praksis 
i hans værker, hvad afhandlingen viser. Den rigtige konklusion må være, at den meget om
talte afsjæling i Robbe-Grillets romaner er en positiv afsjæling, der skal forstås ud fra iagt
tagernes psykiske tilstande i oplevelsesøjeblikkene, der som store fællesnævnere holder sam
men på kompositionen i de enkelte romaner (jalousien i La Jalousie, bevidstheden om for
brydelsen i Le Voyeur, etc.).

Tilsvarende fremgår det, at det afgørende kriterium for udvælgelsen af netop disse tre 
forfattere har været den almindelige mening om, at de skulle udgøre den faste kerne 
i gruppen. Dertil er der at sige, at denne mening kan dateres (der henvises til to værker 
fra 1958), og at den almindelige mening i dag måske ville regne andre med (således 
Claude Simon), netop ud fra de indre teknisk-kompositoriske kriterier, som er blevet 
mere evidente, efter at »le nouveau roman« er blevet et mere fortroligt litterært fænomen.

En tredje svaghed, som står i forbindelse med, at den anvendte metode ikke er i egent
lig forstand litterær, kommer frem i behandlingen af Butors stil. Den karakteriseres s. 50 
med en lakonisk henvisning til et eksempel, en henvisning der givetvis ikke er ment som 
en ros. I den følgende kommentar til stilen omtales metaforer, besjælinger og tilbøjelighed 
til svulstig retorik, men ikke det der også i det anførte eksempel er mest karakteristisk: 
den mærkeligt uformelige, mæanderagtigt famlende sætningsbygning, der afvekslende med 
store retoriske passager er anvendt som et mægtigt udtryksmiddel for beretterpersonens 
sindstilstand fra side til side: snart hjælpeløst og usikkert søgende, krampagtigt gribende 
efter faste punkter, snart heftigt og kritikløst revet med af en stærk, men afmægtig følelses
oplevelse. Det synes ikke at stå afhandlingens forfatter klart, at stilen har en specifik funk
tion i denne roman, sideordnet med tidens funktioner; han hælder åbenbart nærmest til 
den opfattelse, at Butor ikke kan skrive ordentligt fransk (»Måtte Butor som Flaubert 
skrive sig fri fra en stærk trang til lyrisme? Man kan i hvert fald bemærke, at de re
toriske elementer dæmpes betydeligt i de følgende romaner« (s. 51)). Også i analyserne af 
Sarraute og Robbe-Grillet gør mangelen på et specifikt litterært analyseinstrument sig gæl-
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dende, og det lykkes ikke forfatteren at opspore og klargøre de elementer, der virker struk
turerende inden for de enkelte værker. Selve fremstillingsteknikken er således i ringe grad 
belyst som sådan, og detailbemærkninger om romanen som en skabende proces kommer 
til at stå som isolerede betragtninger uden bevis i teksterne.

Til gengæld er der grund til at fremhæve de interessante og træffende betragtninger, 
der i flere af kapitlerne anstilles over de behandlede romaners forhold til romanformens 
absolutte, immanente krav, tildels i fortsættelse af tyske og angelsaksiske litteraturteoreti
keres iagttagelser. Det påvises, at flere af de traditioner, forfatterne søger at frigøre sig 
fra (handling, sammenhængende mening, etc.), muligvis er nødvendige konstituerende træk 
i romanen som form, og at radikale forsøg på at forkaste dem må føre ud i en destruktion 
af selve værket (f. eks. kommentaren til Degrés s. 74 og flg.).

I en sammenfattende vurdering må man lægge hovedvægten på, at den foreliggende 
behandling af »le nouveau roman« er gennemført med dygtighed, skarpsindighed og - med 
de anførte begrænsninger - fin litterær sans. Afhandlingens forfatter viser sig som nøje 
fortrolig med emnet og dets psykologiske, filosofiske og litteraturhistoriske forudsætninger, 
og han synes overhovedet at have en vid litterær og kulturel horisont. Trods de indven
dinger, der kan rettes imod visse, tildels meget væsentlige, enkeltheder i afhandlingen, finder 
undertegnede derfor, at den i sin helhed er fuldt ud værdig til at belønnes med universite
tets guldmedalje.

S ven Skydsgaard Per Ny krog

Ved navnekuvertens åbning viste forfatteren sig at være stud. mag. Michel 
Olsen.

Sammenlignende sprogvidenskab
Som besvarelse af den af Aarhus Universitet stillede prisopgave i sammenlignende sprog
videnskab for året 1963: »Nominalbøjningen i Linear B-texternes sprog« er der indkommet 
én afhandling under mottoet:
-nôpeu ô’oye ofipara Xuypâ, / ypayag èv nivaia - -

Afhandlingen omfatter et forord (s. I-I I), 5 kapitler (s. 1-151), en konklusion (s. 
152-156), en meget omfattende bibliografi (mykensk bibliografi s. 157-203, i sig selv et 
værdifuldt arbejde, bibliografi over øvrige benyttede værker s. 204-210), samt et sagregi
ster (s. 211-214). Et ordregister savnes, og en underinddeling af de enkelte kapitler 
ville have lettet oversigten. Fraset enkelte fejlslag og andre tekniske ufuldkommenheder 
er afhandlingens ydre form i det væsentlige tilfredsstillende. Forf. betjener sig af et klart 
og nøgternt dansk, der dog rummer enkelte vildskud, som f. eks. s. 3 »omdiskutabel«, 
s. 100 »usandsynliggjort«, s. 113 o. fl. »dechifratorerne«.

I første del af kap. I (af forf. benævnt »indledning«) gives en fuldstændig redegørelse 
for tekstfundene og en kort omtale af M. Ventris’ dechifrering fra 1952; dernæst meddeler 
forf. sit særdeles fornuftige syn på de forhold, under hvilke teksterne må formodes at 
være blevet til: ud fra de givne data, skriftens karakter, teksternes indhold og det til 
nedskrivningen benyttede materiale (lertavler) må man regne med, at teksterne er skrevet 
af græske skrivere for rent administrative formål, forf. mener, at det er lidet sandsynligt, 
at skriften ikke skulle have været brugt også til andre formål, men da på andet, over for 
brand mindre holdbart materiale. Afsnittet slutter med en kort redegørelse for de almindelig 
anerkendte skriveregler, der må forudsætte, at Linear B-skriften er en videre udvikling af 
den ældre Linear-A-skrift, en skrift som må være blevet skabt til et sprog, der har været 
helt forskelligt fra græsk, et sprog hvor lukkede stavelser ikke kan have spillet nogen 
væsentlig rolle; en skrift, der kun kan udtrykke åbne stavelser, har det været ret vanske
ligt at bruge til et sprog som græsk, så at man hos skriverne må forudsætte intimt kendskab 
til græsk og en solid uddannelse. I anden del af kap. I afgrænser forf. sit emne til at 
omfatte beskrivelsen af nominernes bøjning i kasus, numerus og genus. Forf. omtaler kun



195

substantiver og adjektiver, men nævner ikke pronominer eller talord. Man savner en be
grundelse for dette. Dog er materialet på disse områder ikke omfattende og kan ikke 
få nogen større betydning for beskrivelsen i almindelighed. I dette afsnit er hovedpro
blemet afgrænsningen af kasus over for adverbier. Forf. medtager formerne på -de og -pi, 
men udelader ord på -te (gr.: -Øev), idet han støtter sig til Kurylowicz’s teoretiske skelnen 
mellem kasusbetydning og adverbiel betydning. Forf. er ikke blind for denne teoris util
strækkelighed. Det anvendte kriterium er da også af mere praktisk art, nemlig forskellen 
mellem former, der kan henføres til et fuldstændigt paradigme og former, der ikke har 
denne egenskab, altså den traditionelle forskel mellem kasus og adverbier.

I kap. II behandles det meget omstridte spørgsmål om teksternes datering. Om fastlands
fundenes datering til c. 1200 f.K. har der ikke været tvivl. Fundene fra Knossos derimod 
blev i sin tid af Evans dateret til c. 1400 f. K. Imidlertid konstaterede man, at alle 
teksterne, både fra fastlandet og fra Kreta, er skrevet i samme dialekt og med samme 
skriveregler. Det virker derfor iflg. forf. usandsynligt, at der skulle have været en afbry
delse på c. 200 år. Forf. giver vægtige grunde for at tilslutte sig den af L. Palmer fore
slåede neddatering af de kretiske fund til at være nogenlunde samtidige med dem fra Py
los og Mykene, idet han meget rigtigt understreger, at en af de væsentlige forudsætninger 
for datidens bedømmelse ikke mere er gyldig, nemlig den, at Linear B-tavlerne fra Knos
sos var skrevet i et førgræsk sprog. Derfor må den oprindelige datering undersøges kri
tisk. Den nye datering synes at finde bekræftelse i de nyeste fund og gør det muligt 
for forf. at opstille en modsigelsesfri hypotese om de politiske begivenheders forløb. Den 
mykenske skrifts æra afsluttes med »Heraklidernes genkomst«. At det indviklede problem 
om dateringen af Knossos-tavlerne ikke er blevet endeligt løst af forf., kan ikke undre, og 
det står også ham selv klart. Dets løsning er heller ikke nogen uomgængelig nødvendighed 
for en tilfredsstillende besvarelse af den stillede opgave.

I kapitlerne III og IV beskrives den mykenske nominalbøjning. Forf. går her meget 
metodisk til værks, idet han så konsekvent, som det lader sig gøre, holder de to mulige 
tolkningsmetoder, den kombinatoriske og den etymologiske, ude fra hinanden. Og i dette 
princip har forf. naturligvis fuldstændig ret. I kap. III gennemgås materialet, og på grund
lag af de registrerede syntaktiske sammenhænge når man frem til en foreløbig beskrivelse af 
den mykenske nominalbøjning med opstilling af formerne i paradigmer (s. 70-71). Natur
ligt nok bygges der på den forudsætning, at teksterne er græske, og verberne tages som 
givne udgangspunkter. Dette kapitel er i sig selv en fremragende intellektuel præstation. 
Men forf. er lidt nådeløs mod sin læser, der jo ved, at tidligere forskere allerede er nået 
til rimelige resultater på dette område. Det havde nok været på sin plads, om man havde 
fået at vide, hvorfor forf. har anset det for nødvendigt at gøre de sidste tolv års arbejde 
om igen. Denne nødvendighed har forf. altså anset for givet, men først senere hen i af
handlingen indser læseren det værdifulde i dette revisionsarbejde. For som følge af de 
mykenske skriveregler, der passer så dårligt til græsk, er de forskellige muligheder for at 
sammenligne de mykenske ordformer med de senere græske dialekter særdeles talrige; der
for er det en nyttig gerning at skabe et solidt grundlag for en sådan sammenligning. Og 
dette arbejde er faktisk ikke gjort før. I almindelighed går man alt for hurtigt over til 
en etymologisk tolkning. Og det er evident, at en sikker opfattelse af nominalbøjningsfor
merne må være den første betingelse for en rimelig fortolkning af teksterne. Det bør frem
hæves, at forf. sigter sit materiale kritisk og kun anerkender eksistensen af en given bøj
ningsform, dersom de pågældende ord er overleveret i flere former og under forudsætning 
af, at den syntaktiske sammenhæng er klar nok. Det er dette helhedsbillede af, hvad der 
virkelig er overleveret i teksterne, der udgør det solide fundament for en græsk tolkning, 
som den udføres i kap. IV. Ved denne adskillelse af de to stadier i tolkningsprocessen 
bliver det helt klart, hvad der bygger direkte på teksterne, og hvad der fremkommer af 
sammenligningen med de senere græske dialekter. Først sammenligningen giver mulighed 
for en endelig beskrivelse af nominalbøjningen. Og i kraft af forf.’s metodiske fremgangs
måde kommer denne sammenlignings resultater til at fremtræde med større sikkerhed end 
før. I sine hovedtræk kan forf. beskrivelse naturligvis ikke komme til at afvige væsentligt 
fra de af tidligere forskere opnåede resultater, men hans bidrag forøger sikkerheden. Man 
kan f. eks. efter forf.’s undersøgelser ikke mere tvivle om, at mykensk i alt fald i pluralis 
har haft en særlig instrumentalisform. Da det jo er ganske normalt, at synkretismerne
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er flere i pluralis end i singularis, ville det være teoretisk berettiget at regne med, at 
samme kasus også har eksisteret i singularis. Men med sin karakteristiske nøgternhed 
meddeler forf. kun dette som en teoretisk mulighed. De skrevne tekster giver nemlig 
ingen mulighed for at foretage en sådan skelnen, da de mykenske skriftformer -o, -a, -e 
lige så vel lader sig tolke som /-ö/, /-â/, /-ë/, svarende til de forudsatte instrumentalis
former, og til visse adverbier i græsk, som gengivende diftongerne l-öil, l-åil, l-eil, der svarer 
til andre sprogs dativformer. I denne sammenhæng gives en klar udredning af instrumenta
lis- og dativformerne i o- og ä-stammernes pluralis. De mykenske skriftformer -o, -a i plu
ralis lader sig tolke som l-oisl, l-aisl = de andre sprogs /-öis/ og de senere græske dialekters 
-aiç, altså instrumentalis, mens formerne -oi, -ai tolkes som /-oii/, /-aii/ svarende til de 
senere dialekters dativer på -0101, -aim. Denne løsning giver mulighed for en sammen
hængende beskrivelse af forholdet mellem arkadokyprisk, aiolisk og ionisk på dette 
punkt. Mykensk har den forudsatte situation, de senere dialekter har synkretiseret de to 
oprindeligt forskellige kasus, det ene sted med det ene udtryk, det andet sted med et 
andet. Ved sammenligningen mellem de mykenske instrumentalisformer i pluralis på /-phi/ 
og brugen af suffixet -cpi hos Homer kastes der et interessant lys over denne størrelses 
rolle i det homeriske sprog, nu da den løsere homeriske brug kan stilles op over for 
størrelsens ganske regelmæssige brug i mykensk, nemlig som normal instrumentalis plura
lis uden for o-stammerne. Helt så overbevist føler man sig ikke i spørgsmålet om eksisten
sen i pluralis af en særlig »kasusform med -de«. Ud fra sit materiale kan forf. skelne 
mellem formerne i akkusativ pluralis III deklination, idet den normale akkusativ skulle 
være den samme som nominativ og ende på /-es/, og allativformerne med l-del, der 
synes at have været l-as-del, en form der indeholder den oprindelige græske akkusativ
endelse l-asl + postpostitionen -de. I singularis er der imidlertid ikke nogen forskel 
mellem akkusativ og -t/c-formen; man kan ikke udelukke den mulighed, at mere materiale 
kan give en anden tolkning. Naturligvis må de resultater, forf. kommer til, i det væsentlige 
være de samme som de tidligere forskeres. Men enkelte korrektioner forekommer rimelige, 
således når det kan påvises at navne, der før har været tolket som KôrvXoç, Kôtuààoç og 
Mix(x)a?vioç eller lignende, skal være KowXæv og Mix(x)aXiæv. Vigtigere er et andet resultat. 
På grundlag af sine undersøgelser i kap. III kan forf. gøre det sandsynligt, at den almindelige 
tolkning af wanaka som cpdva§ »herre« ikke kan være rigtig. Ordet spiller en vigtig rolle 
i tekster, der formodes at hentyde til religiøse ceremonier. For at gennemføre den nævnte 
tolkning må man for k-stammernes vedkommende etablere en undtagelse fra skrivereg
lerne, der kun tillader en tolkning Iwanakasl, der vel så er noget helt andet. Der er 
nemlig andre tilfælde, der giver mulighed for at vise, at de normale skriveregler også 
bruges i den nævnte type; ovu^ synes at optræde som onu, ikke som *onuku. Men 
derimod undrer det en, at forf. i den metriske forlængelse hos Homer af -i i dativ sin
gularis III deklination vil genfinde den mykenske endelse /-ei/; en udvikling ei > î er her 
usandsynlig.

Men arbejdet er naturligvis ikke gjort færdigt med kapitlerne III og IV. Det må gøres 
klart, om nominalbøjningen også har samme betydning som i de senere dialekter. Til ind
ledning af denne drøftelse opstiller forf. en meget tænksom teori om forholdet mellem de 
to begreber, som forf. kalder »synkretisme« og »coincidens«. Også her stiller forf. meget 
store krav til læseren. Så vidt man kan trænge til bunds i hans tankegang, mener han 
med »synkretisme« det, man ellers forstår ved en uopløselig synkretisme, og med »coinci
dens« den opløselige synkretisme. Der er ikke rigtig balance mellem forfatterens vældige 
teori og det, den bliver brugt til, nemlig afgørelse af spørgsmålet, om mykensk har haft 
flere kasus ud over de i skemaerne opstillede. Det kunne han have vist blot ved at 
registrere, at der til forskellige syntaktiske sammenhænge svarede forskellige udtryk for 
bøjningsformerne. Forf. kommer da også på grundlag af interpretation af relevante tekst
steder til den rimelige slutning, at mykensk ikke har haft hverken nogen særlig ablativform 
eller lokativform, men at dativ også bruges om det lokativiske og instrumentalis om det 
ablativiske. Forfatterens teoretiske synspunkt er ikke helt klart her. Man kan ikke på den 
ene side hævde, at de nævnte kasus ikke har deres særlige former i mykensk og på den 
anden side tale om, at der er synkretisme eller coincidens mellem instrumentalis og abla
tiv og mellem dativ og lokativ - i alt fald ikke, når man har udelukket størrelser som 
e-te (gr. evØev) af beskrivelsen. Men de konkrete resultater på dette felt er som sagt 
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rimelige. De får en væsentlig betydning for forfatterens konklusion, der dels indeholder 
en endelig opstilling af hele det mykenske nominalbøjningssystem og dels en placering 
af mykensk i helheden af græske dialekter. Også denne placering står i kraft af forfatterens 
undersøgelser klarere end før.

Af det sagte vil det fremgå, at man ikke på alle punkter kan være helt enig med 
forfatteren. Men på den anden side har han godtgjort, at han er trængt dybt ind i hele 
problemkredsen, at han tumler det omfattende materiale med stor sikkerhed, og at han 
behersker både den almene og den sammenlignende sprogforsknings metode. Forf. har med 
sin soberhed, kritiske sans og sikre metode nået resultater af betydelig værdi. Vi nærer 
derfor ingen tvivl om, at afhandlingen bør belønnes med universitetets guldmedalje.

Århus, den 8. juni 1964.

Jens Holt H. Friis Johansen

Ved navnekuvertens åbning viste forfatteren sig at være stud. mag. Henrik 
Holmboe.

Hygiejne og farmakologi
Aarhus Universitets prisopgave i hygiejne og farmakologi for året 1963 havde følgende 
ordlyd:

»Med henblik på den praktiske anvendelighed ønskes en dels på litteraturen og dels på 
egne eksperimenter baseret vurdering af metoder til måling af luftfornyelsen i beboelsesrum 
og forsamlingslokaler«.

Der er indkommet én besvarelse under mærket »Aarhus 1963«.
Denne besvarelse udgøres af en afhandling på 95 maskinskrevne kvartsider. I teksten 

er inkluderet 5 tabeller. Desuden findes på særlige sider ét skema og et betydeligt antal 
figurer (76).

Afhandlingen er forsynet med et forord, en fyldig indholdsfortegnelse og er i øvrigt 
inddelt i syv kapitler. Litteraturlisten omfatter 56 i teksten omtalte publikationer.

I forordet anfører forfatteren, at klager over indendørsklimaet i nyopførte bygninger 
i de senere år er påfaldende og hyppige, hvorfor der synes at være et aktuelt behov for 
klimaforskning, herunder også undersøgelser af luftskiftets indvirkning på indendørsklimaet.

I kapitel 1: »Luftfornyelsen i beboelsesrum og forsamlingslokaler« (11 sider), diskute
res på grundlag af et repræsentativt udvalg af den foreliggende litteratur, på hvilke måder 
en manglende eller utilstrækkelig luftfornyelse kan kompromittere luften i lokaler, hvor 
mennesker opholder sig. Der omtales kort, hvilke krav der fra myndighedernes side er op
stillet med hensyn til ventilationsforhold i beboelsesrum, kontorlokaler, skoleklasser osv.

I kapitel II: »Aerodynamisk grundlag« (14 sider), gennemgår forfatteren det fysiske 
og tekniske grundlag for forståelsen af luftskiftets indvirkning på luftens sammensætning 
under forskellige forhold. Fremstillingen forekommer her noget omstændelig, men det frem
går klart, at forfatteren behersker det matematiske og fysiske grundlag for behandlingen 
af ventilationsproblemer.

I kapitel III: »Direkte mængdemåling« (1 side), og kapitel IV: »Metoder til bestem
melse af luftskiftet i et rum baseret på lufthastighedsmålinger« (8 sider), gennemgås an
vendelsen af en række måleinstrumenter, der anvendes til eller har været anvendt til, måling 
af luftrumfang og direkte måling af luftens strømningshastighed. Det fremgår, at forfatte
ren er klar over disse apparaters begrænsede værdi ved praktiske ventilationsmålinger.

Kapitel V: »Metoder til bestemmelse af luftskiftet baseret på målinger af koncentra
tionen af en sporsubstans i rummet til forskellige tider« (11 sider).

Dette sidste af de tre kapitler om metoder er helliget bestemmelse af luftskiftet ved 
hjælp af sporsubstanser.
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Forfatteren anfører først, hvilke krav man må stille til sporsubstansen og beskriver 
herefter ud fra litteraturen anvendelsen af kuldioxid, hydrogen, helium, radioaktive luft
arter og andre sporsubstanser. Forfatterens diskussion vedrørende de forskellige sporsub
stansers egnethed er overordentlig klar og viser, at han er godt inde i litteraturen og 
besidder evne til kritisk vurdering af de forskellige sporstoffers fordele og mangler.

Forfatteren viser udledningen af de formler, der anvendes til beregning af rummets 
luftskifte pr. tidsenhed dels 1) når en sporsubstans frigøres i rummet med en kendt konstant 
hastighed og 2) når en sporsubstans tilføres i en engangsdosis.

Kapitel VI: »Egne resultater« (38 sider), udgør afhandlingens vigtigste afsnit. Efter 
indledende betragtninger om »ubestemtheden ved luftfornyelsesmålinger« understreges det, 
at metoder, der er baseret på måling af lufthastigheden i indblæsnings- eller udsugnings
åbninger i bedste fald kun bestemmer bruttofornyelsen, dvs. rummets samlede luftskifte 
pr. tidsenhed og i reglen kun en del af denne. Metoder, der er baseret på tilførsel af 
en sporsubstans i selve rummet, vil umiddelbart kunne føre til bestemmelse af bruttofor
nyelsen. Hvis nettoluftskiftet, dvs. luftskiftet til den frie atmosfære, skal bestemmes med 
sporstoffer, kræves, at der i de naborum, hvortil luftskifte finder sted, forefindes en spor
gaskoncentration, der til enhver tid svarer til rummets.

Af praktiske, herunder også økonomiske, grunde har forfatteren måttet begrænse sine 
egne eksperimenter til arbejde med få udvalgte metoder. Han anfører med rette, at anven
delsen af en række gængse metoder foreligger tilstrækkeligt belyst i litteraturen, til at en 
kritisk vurdering er mulig.

I forfatterens egne forsøg er hovedvægten lagt på en ikke tidligere anvendt teknik, 
baseret på anvendelsen af en ny recipienttype til opsamling af luftprøver og en ny be
kvem teknik til bestemmelse af kuldioxidindholdet i disse prøver. Forfatteren har dels 
fulgt den stigende kuldioxidkoncentration i rummene, når kuldioxid blev tilført med kon
stant hastighed ved hjælp af brændende stearinlys, og dels den faldende koncentration 
efter engangsdosering af kuldioxid fra en trykflaske. Hvor det har været muligt, er re
sultaterne af hans egne forsøg sammenlignet med beregnede resultater ud fra ventilations
anlæggenes dimensioner. Forfatteren fremhæver, at kuldioxid besidder én særlig fordel 
fremfor alle andre sporsubstanser, idet man i mange tilfælde kan erholde tilstrækkelig 
oplysning om, hvorvidt ventilationen i et rum, hvor der opholder sig mennesker, er til
strækkelig i forhold til behovet blot ved at måle luftens kuldioxidkoncentration.

Kuldioxidmetodernes anvendelighed belyses ved en række forsøg, bl. a. omfattende:
1) En skoleklasse uden aftrækskanal i en ældre skole (bygget ca. 1905).
2) En skoleklasse med lodret aftrækskanal, der var åben under forsøgene, i en nyere 

skole (bygget ca. 1955).
og 3) En skoleklasse med moderne ventilationsanlæg, der var i funktion under forsø
gene, i en ny skole (bygget 1959).

Under forsøgene, der blev foretaget under nogenlunde ens klimatiske forhold, var døre 
og vinduer lukket. Der blev dels foretaget bestemmelser af luftens voksende kuldioxid
koncentration under en undervisningstime med det normale antal elever i klassen, og dels 
af den faldende kuldioxidkoncentration efter timens ophør. Resultatet af disse forsøg er 
det meget bemærkelsesværdige, at ventilationen under de anførte forhold var bedst i klassen 
i den ældre skole, ca. 14 m3 pr. person og time, medens den i den nyere skole kun var 
2,5 m3 pr. person og time og i den nyeste 7,0 m3 pr. person og time. Resultatet af 
målingerne i den nyeste skole blev bekræftet ved en direkte ventilationsmåling med et 
vingehjulsanemometer, der kunne anvendes her, hvor udsugningen var begrænset til en 
enkelt udsugningsåbning.

Kuldioxidmetoden blev yderligere anvendt til bestemmelse af luftfornyelsen i boliger 
dels i et kammer (18,5 m3), i et køkken uden og med elektrisk udsugningsventilator samt 
i to biograflokaler og i et teater, endvidere i sporvogne.

Ovennævnte forsøg viser kuldioxidmetodens egnethed til ventilationsbestemmelser i de 
undersøgte lokaler.

Forfatteren har yderligere udført samtidige bestemmelser af ventilationen med både 
kuldioxid og helium og med kuldioxid og den radioaktive luftart 85Kr, som sporstoffer. 
Disse forsøg blev udført i et specielt klimakammer, og resultaterne stemte nøje overens.
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Kapitlet »Egne resultater« afsluttes med en redegørelse for et eksempel på, at ven
tilationsbestemmelser ved hjælp af en blandt teknikere almindeligt anvendt fremgangsmåde, 
baseret på direkte måling med anemometre ved en mindre kritisk anvendelse vil kunne 
give alt for store værdier for ventilationen.

I kapitel VII: »Sammenfattende oversigt over metodevurderingeme« (3 sider), frem
hæver forfatteren som konklusion af sit arbejde, at det enkleste objektive udtryk for, om ven
tilationen i beboelsesrum og forsamlingslokaler er tilstrækkelig, kan opnås ved bestemmelse 
af luftens kuldioxidkoncentration. Han fremhæver i denne forbindelse den af ham selv 
anvendte teknik som særdeles egnet og anfører som en bemærkelsesværdig fordel, at man 
ved undersøgelser, der alene er baseret på den »naturlige« kuldioxidproduktion i et »bela
stet« rum ikke påfører rummet eller de personer, der opholder sig i det, nogen ydre 
påvirkning ved bestemmelsen. - Han anfører som eksempel bl. a. analyseresultater fra den 
ovenfor omtalte bestemmelse af ventilationen i tre forskellige skolelokaler, hvor kuldioxid
koncentrationen i et klasselokale i den ældste skole ved en skoletimes afslutning var 
0,1 %, hvilket efter litteraturens opgivelse, og forfatterens egne erfaringer, svarer til den 
øvre komfortgrænse, medens det under tilsvarende forhold er 0,29 % i den nyere skole 
og 0,22 % i den mest moderne skole til trods for dettes moderne og kostbare ventilations
anlæg.

Som en sammenfattende vurdering skal vi udtale:
Forfatteren har løst den stillede opgave. Han har dokumenteret, at han fuldt ud beher

sker det teoretiske og tekniske grundlag for ventilationsundersøgelser. Hans kritiske vur
dering af de direkte metoder til måling af luftskiftet er velbegrundet, og hans fremhæven 
af, at de indirekte metoder, der er baseret på anvendelsen af sporstoffer, under de fleste 
praktiske forhold er mere pålidelige, kan vi fuldt ud tiltræde. Afhandlingen er som helhed 
særdeles velskrevet, og de talrige figurer: fotografier, smukt udførte tegninger og diagram
mer danner et værdifuldt supplement til teksten. I betragtning af, at forfatteren ikke har 
sparet på illustrationer, kunne man ønske, at han også havde fremlagt sine egne eksperimen
telle resultater i overskuelige tavler og tabeller, hvor de målte koncentrationer af spor
stoffer og de beregnede ventilationer tillige med de mest relevante oplysninger vedrørende 
forsøgsomstændighederne var anført.

Forfatterens konklusioner og specielt hans fremhæven af kuldioxids særlige egnethed 
som sporstof ved ventilationsundersøgelser er af stor praktisk betydning.

Der er for os ikke tvivl om, at afhandlingen er af en sådan lødighed, at den bør 
belønnes med universitetets guldmedalje.

Bengt Lambert Ib Holm-Jensen

Ved navnekuvertens åbning viste forfatteren sig at være amanuensis, cand. 
polyt. G. R. Lundqvist.

Intern medicin
Undertegnede, hvem det af det lægevidenskabelige fakultet er overdraget at bedømme de 
indkomne besvarelser af prisopgaven i intern medicin for 1963, skal udtale: Opgavens ord
lyd er følgende: »Der ønskes en undersøgelse af den lipæmiklarende virkning af hepa
rin ved forskellige administrationsmåder hos normale mennesker«.

Under mærket FANE er indkommet en besvarelse, som omfatter 116 maskinskrevne 
sider (A-4) samt indholdsfortegnelse, indledning og litteraturfortegnelse. I litteraturgennem
gangen findes 5 skematiske fremstillinger og tabeller, og i de øvrige afsnit 25 tabeller, 
27 figurer (ikke paginerede) samt 2 fotos. Udformningen af besvarelsen bærer som helhed 
noget præg af mangel på tid; den indeholder således en del trykfejl, specielt hvad angår 
talbenævnelser.
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Forfatteren anfører i sin indledning, at han har haft begrænset tid til besvarelsen 
(8 mdr.).

I et første, alment afsnit gennemgås historisk heparinet, plasmaets lipoider og »clearing
reaktionen« i forbindelse med plasmaets lipolytiske enzymer. Litteraturen er, specielt for de 
2 sidste emners vedkommende (som i betragtning af opgavens ordlyd er vigtigst) ret grun
digt gennemgået, og det er lykkedes forfatteren at få det store antal arbejder bedømt i en 
klar og veldisponeret form. Synspunkterne vedrørende clearingreaktionen og blodets li
polytiske aktivitet er stadig uafklarede og resultaterne af eksperimentelle arbejder ofte 
modstridende. Som forfatteren påpeger, skyldes dette for en stor del, at de udviklede me
toder til beskrivelse af clearingreaktionen og blodets lipolytiske aktivitet er meget kom
plicerede, men oftest tillige flertydige. Forfatteren er i sin øvrige fremstilling præget af 
dette synspunkt, som bevirker, at hans gennemgang af litteraturens metoder bliver ret 
detaljeret, og tillige, hvad der er væsentligst, at han ved valget af metoder til sine egne 
eksperimenter foretrækker de mest entydige, som samtidig er de mest komplicerede. 
Som følge heraf bliver arbejdet med at udvikle og »trimme« testsystemet uforholdsmæssigt 
stort i forhold til den anvendelse deraf, som forf. kan nå at beskæftige sig med.

Forfatteren afslutter sit almene afsnit med en, senere gentaget, kritik af turbidimetriske 
målinger som mål for »clearingreaktionen«. Der findes i litteraturen rigelig støtte for forf.s 
synspunkt, at turbidimetrisk teknik anvendt til måling af »clearingreaktionen« er insensitiv 
og mangelfuld. Man kan dog imod forf. indvende: 1) at metoden er noget ensidig vurderet 
her, specielt i forhold til de muligheder, den har for den her stillede opgave, som ikke 
umiddelbart forudsætter en fuldstændig kvantitativ metode. (Jfr. Nikkilä 1957 og 1958), 
2) at det Rayleighske udtryk næppe vil gælde for det her anvendte testsystem, 3) at egent
lige nephelometrisk måleteknik ikke er gjort til genstand for vurdering.

I afsnittet om »lipæmiklaring« og heparin (17 sider) gennemgås i detaljer de forskellige 
typer af metoder, der har været anvendt til beskrivelse af heparinets lipæmiklarende resp. 
lipolytiske effekt. Den heparinaktiverede clearing faktor kan dels måles ved sin effekt i det 
cirkulerende blod (»in vivo målinger«) dels ved sin effekt på forskellige reaktionsblandin
ger (»in vitro målinger«). En særlig fyldig gennemgang findes af en af Kern, Steinmann 
og Sanders metoder, der danner basis for den af forfatteren anvendte. Også relationen 
mellem clearingreaktionen og den lipolytiske aktivitet finder her omtale, specielt på basis 
af Kern et al.’s arbejde. Forfatteren konkluderer atter, at metodologiske forskelligheder 
begrænser muligheden for sammenligning også mellem disse principper væsentligt. Endelig 
redegøres for arbejder over variationer i clearing faktor/lipolytisk aktivitet efter heparin 
i vekslende doser og med vekslende applikationsmåde, særlig Nikkilä’s og Engelbergs samt 
Yoshitoshi og medarbejderes arbejder fremhæves. Specielt Nikkilä’s arbejde viser, hvad for
fatteren også må indrømme, at relativt simple måleprincipper er anvendelige til beskri
velse af clearingreaktionen hos patienter, hvor applikationsformen af heparin varieres.

De to omtalte afsnit tjener i besvarelsen mindre som en resumerende opgørelse over 
nuværende viden om emnet end som oplæg til de problemer, forfatteren får af metodolo
gisk karakter og ved tilrettelæggelsen af sine forsøg. I den sidste funktion giver de to afsnit 
en rimelig og logisk basis for de to næste afsnit, der omhandler forfatterens egne forsøg.

Forfatteren vælger at anvende en in vitro målemetode, dvs. bestemmelse af clearing/ 
Iipolytisk aktivitet i en triglyceridholdig reaktionsblanding, idet den i incubationsperioden 
dannede mængde af ikke esterificeret fed syre (NEFA) bruges som mål for aktiviteten. 
Der gennemgås derfor de i dette metodeprincip indgående faktorer. Først NEFA-bestem- 
melsen (efter Dole): I den meget detaljerede gennemgang redegøres blandt andet for 1) 
den anvendte microtitrator, som beskrives med reproducerbarhedsforsøg, 2) extractions- 
metoden, som undersøges med henblik på extractionstiden, 3) recovery forsøg for pal- 
mitinsyre i varierende koncentrationer. Forfatteren finder her en hidtil upåagtet volumen
ændring i heparinfasen, der får afgørende indflydelse på genfindingen af palmitinsyre. 
Denne findes i hele koncentrationsområdet af størrelsesordenen 95 %.

Den af forfatteren anvendte reaktionsblanding er sammensat på samme måde som den 
af Kern og medarbejdere anvendte. Forfatteren har sikkert ret i, at den anvendte tri- 
glyceridkoncentration er suboptimal, men da det findes, overraskende forskellig fra Kern 
et al., at der er et retlinet reaktionsforløb over de første 60 minutter, ændres koncen
trationen af triglycerid ikke i forfatterens reaktionsblanding. Forfatteren er i øvrigt fuldt
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ud klar over det meget komplicerede reaktionsforløb, som delvis er skjult bag en tilsyne
ladende simpel O-ordens reaktion. Dette sandsynliggøres ved diskussion af albumintilsæt
ningens problematik. Endelig foretages en række forsøg over de komplicerede forhold, som 
fremkommer på grund af den lipolytiske aktivitets store termolabilitet.

Forfatteren er af den mening, at den anvendte heparindosis skal være sammenlignelig 
i alle applikationsformer og fremdeles, at dosis må vælges i et område, hvor der er pro
portionalitet mellem dosis og virkning. Forfatteren sikrer sig ved forsøg, at en dosis på 12 
enheder/kg intravenøst opfylder disse krav. Han støtter sig i sine forsøg til resultater, op
nået af Saifer. Da forfatteren anvender samme dosering ved andre applikationsformer, for
stås de problemer, der er fremkommet ved valg af metode.

I tredje afsnit redegøres der endelig for de problemer, som optræder derved, at reak
tionsforløbet i de senere forsøg på normalpersoner ikke har et retlinet forløb i måletiden. 
Med statistisk assistance findes et aritmetisk udtryk for reaktionsforløbet, som senere an
vendes til interpolation, hvor den målte reaktionstid er forskellig fra 60 minutter. Sam
tidig anstilles visse beregninger over usikkerheden ved målingen ud fra den antagelse, 
at kurveligningsudtrykket gælder for alle koncentrationsniveauer. Inspektion af det frem
lagte kurvemateriale i forbindelse med en vurdering af den spredning, forfatteren finder 
fra person til person i sine forsøg, gør det mindre sandsynligt, at det aritmetriske ud
tryk bliver gældende for alle koncentrationsniveauer, og dette bevirker, at den beregnede 
usikkerhed i forhold til de senere fund bliver noget stor. Forklaringen på, at der er opstået 
en discrepans i reaktionsforløbets form imellem de to sæt af forsøg, er vanskelig, men, 
som forfatteren angiver, tager man næppe fejl, når man antager, at ændringer i albumin
præparatets karakter har en ikke uvæsentlig skyld heri. Det må fremhæves, at forsøg med 
undersøgelse af spontan spaltning af reaktionsprodukterne i et serummilieu måtte kunne 
belyse dette forhold yderligere. Til sidst foretages nogle enkelte turbidimetriske målinger 
på den anvendte reaktionsblanding i fortynding, målinger, som i forfatterens hænder giver 
meget usikre resultater, og forfatteren når da efter en 35 siders gennemgang af metoder 
og pilotforsøg frem til omtale af resultaterne af sine forsøg på normalpersoner.

Forsøgsplan og forsøgsomstændigheder gennemgås detaljeret. Forfatteren undersøger 
den lipolytiske aktivitet som funktion af tid, før og efter tilførsel af 12 enheder/kg 
heparin intravenøst, intramusculært og subcutant samt uden herapin-applikation hos 5 for
søgspersoner i en 8 timers periode (dvs. ca. 200 bestemmelser, hvoraf halvdelen er ba
seret på 3 punkter i incubationstiden). Uden heparin findes en »spontan aktivitet« af det 
lipolytiske system i plasma over forsøgstiden varierende fra 0.25-0.75 lipaseenheder (pmol/ 
ml/time). Disse værdier er væsentligt højere end tilsvarende tal fra litteraturen, men kan, 
som det også angives af forfatteren, formentlig bringes i relation til litteraturens øvrige 
data over spontanaktivitet efter nærmere analyse af spontan spaltning af triglyceridet i 
reaktionsblandingen ved tilstedeværelse af plasma.

Ved subcutan heparinapplikation findes en stigning i aktivitet til ca. 2 gange den 
højeste spontanværdi hos alle 5 personer i anden time efter heparinapplikationen. Værdi
erne nærmer sig derefter spontanniveauet.

Aktiviteten af det lipolytiske system stiger efter intramusculær applikation af heparin 
fra 2-5 gange den øverste spontanværdi inden for de første 100 minutter efter injectionen. 
Aktivitetsstigningen er i det væsentlige afklinget efter 3 timer.

Aktivitetsstigningen efter intravenøs heparinindgift er overordentlig ensartet hos de 5 
personer. Stigningen beløber sig til ca. 10 gange udgangsværdien efter 6 minutter for der
efter at nå basalniveauet på ca. 90 minutter.

Forfatteren demonstrerer en lineær relation imellem tid og logaritmen til lipaseenhe- 
derne samt ved forsøg en manglende effekt på regressionens hældningskoefficient ved ind
gift af probenecid. Forfatterens begrundelse for at undersøge, om probenecid har nogen 
effekt, er den rimelige mulighed, at heparinets elimination kunne være afhængig af nyre- 
tubulis funktion.

Han fremhæver som særlig værdifuld den omtalte parameter, regressionens hældnings
koefficient og dermed lipolipasens halveringstid som et exact udtryk for organismens re
aktion på givne stimuli; heri mener han, at der ligger fremtidsmuligheder for den kliniske 
diagnostik.
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Som helhed finder forfatteren et ret ensartet billede af aktivitets-tidsrelationen hos de 
forskellige personer ved de forskellige heparinapplikationsmåder.

Besvarelsen afsluttes med en diskussion af, hvad der kan opnås ved en forøgelse af 
heparindosis samt hvilke aspekter af opgaven, som specielt bør tages op ved et videre 
arbejde.

Besvarelsen har, trods visse mangler, som meget vel kan skyldes den begrænsede tid, 
karakter af et sobert, veldisponeret videnskabeligt arbejde. Det belyser og demonstrerer sider 
af de metodologiske principper, som ikke andet steds er fremhævet, og de opnåede resul
tater (skønt få i antal) giver et rimeligt billede af de lipolytiske systemers forhold ved 
heparinindgift såvel intravenøst, intramusculært som subcutant. Forfatteren har i hele sin 
fremstilling vist en betydelig kritisk (også selvkritisk) sans. Man mener det derfor beretti
get at indstille til fakultetet, at forfatteren belønnes med universitetets guldmedalje.

Under mærket NEFA er indkommet en besvarelse på 132 maskinskrevne sider + ind
holdsfortegnelse og litteraturliste. I indledende afsnit findes 4 tabeller; afsnittet om egne 
forsøg indeholder 16 tabeller og 24 figurer. I ledsagende forsøgsprotokol findes 60 sider 
forsøgsresultater og udregninger. Besvarelsen fremtræder i en gennemarbejdet form. Fi
gurer- og tabelmaterale er veldisponeret og let overskueligt.

I de første 4 kapitler (65 sider) gives en oversigt over »den problemkreds besvarelsen 
berører«, dvs. »blodets lipoproteiner«, »de ikke-esterificerede fedtsyrer i plasma«, »hepa- 
pin« samt »heparin og lipæmi-clearing«. Denne gennemgang af litteraturen må som hel
hed betegnes som et dækkende resumé af vor nuværende viden om de ovennævnte emner. 
Der er citeret et meget stort antal arbejder, men en dyberegående kritik af eller stilling
tagen til forsøgsresultaterne i litteraturen er ikke tilstræbt.

Kapitlet om NEFA er ret detaljeret med gennemgang af de ikke-esterificerede fedt
syrers omsætning. Man savner her, som i forfatterens senere diskussion, en noget nøjere 
redegørelse for de kvantitative forhold i NEFA-omsætningen, da disse forhold får betyd
ning for vurderingen af forfatterens egne resultater. Under omtalen af metoder til beskri
velse af clearingreaktionen i kapitlet om heparin og lipæmiclearing demonstrerer forfatte
ren en meget kritisk holdning til de turbidimetriske måleprincipper, specielt fordi de der
ved opnåede resultater i litteraturen er dårligt sammenlignelige fra laboratorium til labo
ratorium. Det fremgår dog af kapitlet i øvrigt, at resultater, opnået ved denne målemetode, 
har været af stor værdi for forståelsen af plasmaets lipolytiske aktivitet.

Den derefter følgende bemærkning om, at glycerolbestemmelser ikke egner sig som mål 
for triglyceridspaltningen, savner adækvat begrundelse. Tværtimod kan det fremhæves, at 
glycerolets længere halveringstid i blodbanen måtte gøre det til en mere rimelig para
meter at måle end NEFA-koncentration. Formodningen om tilstedeværelsen af et særlig 
di- og monoglyceridspaltende enzym kan næppe anvendes som argument herimod, specielt 
ikke ved nærmere studium af Kern og medarbejderes arbejde.

Forfatterens egne undersøgelser beskrives i kapitel V og VI. De indledes med en dis
kussion af betimeligheden af at anvende fastende forsøgspersoner og en begrundelse for de 
anvendte heparinapplikationsformer. Forfatteren har valgt at beskrive heparinclearingen 
ved at undersøge plasmaets NEFA-niveau i tiden før og efter heparinindgift. Dette valg 
kommenteres ikke i besvarelsen. Det ville have været af en ikke ringe værdi at kende for
fatterens begrundelse for valg af metode (teoretiske synspunkter?, praktiske synspunkter?) 
samt at få en samlet redegørelse for ud fra hvilke kriterier og med hvilken ret forfat
teren identificerer NEFA-koncentrationsændringer som mål for lipolytisk aktivitet i plasma 
(specielt ved de sent optrædende NEFA-stigninger).

Den anvendte NEFA-analyse beskrives kort. Dole’s teknik anvendes. De opnåede ti
treringstal udregnes i forhold til en stearinsyrestandard. Af forfatterens forsøgsprotokol kan 
det ses, at de opnåede titreringstal for stearinsyrestandarden varierer betydeligt. Det fore
kommer usandsynligt, at dette alene skulle skyldes en variation i den anvendte natrium- 
hydroxydopløsnings normalitet. Desværre findes ingen data for stearinsyrerecovery.

Der redegøres for forsøg over reproducerbarhed, metodens sensitivitet og kapacitet. 
Forskellige kortkædede syrers extractionsprocent bestemmes. Mælkesyrekoncentration be-
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stemmes i plasma efter heparinindgift, og det findes, at variationerne efter intravenøs 
heparinindgift på 5000 enheder ikke varierer significant i forhold til de målte ændringer 
i NEFA-koncentration. Endelig er der anstillet forsøg over de optimale fremgangsmåder 
for forbehandling af plasmaprøverne før NEFA-analyse (specielt med hensyn til tempera
tureffekt). Forfatterens indledende arbejde belyser på klar og dækkende måde de relevante 
problemer for de efterfølgende eksperimenter.

På normale forsøgspersoner er der foretaget i alt 47 forsøg, idet såvel heparinappli- 
kationsmåde som heparindosis er varieret. For hvert forsøg er NEFA-koncentrationen be
stemt op til 14 gange. Det fremgår ikke, ud fra hvilke kriterier heparindoserne er valgt.

NEFA-koncentrationen i plasma efter intravenøs saltvandsinjection hos 10 fastende 
forsøgspersoner varierer uregelmæssigt, fra 4-27 % til +40 % af værdien lige før injec- 
tionen (Tiden 0). Der er en tendens til stigning af koncentrationen 2-3 timer efter in- 
jectionen. Forfatteren mener, med støtte i litteraturen, at den iagttagne stigning er en funk
tion af fastetidens længde. (Forfatteren beregner her, som i de øvrige forsøg, stigningens 
significans i forhold til koncentrationen lige før injectionen. Denne beregning er dog 
uholdbar, da den er foretaget på basis af koncentrationsangivelser i % af koncentrationen 
til tiden 0. Dette bevirker en tilsyneladende alt for høj grad af significans).

NEFA-koncentrationen i plasma efter intravenøs injection af heparin i doser på 500, 
1000 og 5000 enheder heparin (hos 3, 5 og 7 forsøgspersoner) udviser efter den laveste 
dosis en moderat stigning, som afklinger efter ca. 20 minutter. Herefter findes store va
riationer i koncentrationen. Efter 1000 enheder heparin opnås en markant stigning straks 
efter injectionen, afklinget efter ca. 1 time. Efter 5000 enheder heparin ses en betydelig 
mindre NEFA-stigning, og ved disse forsøg fremtræder det forhold markant, som også 
ses ved de andre intravenøse doseringer af heparin, at koncentrationsstigningen af NEFA 
efterfølges af et fald til værdier betydeligt under udgangsværdien, for derefter atter at nå 
denne efter ca. 2 timer. En lignende reaktionsmåde i NEFA-koncentration efter intra
venøs heparin finder forfatteren ikke i litteraturen. Forfatteren gennemgår de mulige for
klaringer på dette ejendommelige forhold og mener det mest sandsynligt, at heparin acce
lererer NEFA-eliminerende faktorer afhængigt af plasmakoncentrationen.

Selv om en nøjere kvantitativ vurdering af forfatterens iagttagelse ville have været ri
melig, viser han med sin fastholdelse af dette fund en modenhed i sin vurdering af re
sultaterne, der i øvrigt er vanskelige at fortolke. I forsøgene med subcutan injection 
af heparin i 3 forskellige doser ses en stigning af NEFA-niveauet tydeligst efter 5000 en
heder heparin og en del mindre efter injection af 10.000 enheder. Ved den højeste dosering 
findes kun stigning hos én af tre personer. De omtalte stigninger er stærkt varierende og 
indtræder til meget vekslende tid efter injectionen. Et lignende forhold gør sig gældende for 
NEFA-stigningen efter sublingual heparinindgift. Der er her efter de laveste doseringer 
fundet en sikker stigning i NEFA-koncentrationen hos de fleste af patienterne, stærkt va
rierende med hensyn til, hvornår den indtræder, hvor høj stigningen er, og hvor længe 
den varer.

Det må med hensyn til de valgte applikationsmåder undre noget, at forfatteren forkaster 
intramuskulær injection under henvisning til hæmatomfaren. Man kunne have ventet, at 
forfatteren havde været bekendt med et i Danmark fremstillet præparat (med carboxyme- 
thylcellulose), der er gennemprøvet på et meget stort klinisk materiale, hvorved det er vist, 
at faren for hæmatomdannelse er minimal. Yderligere må det bemærkes, at incidensen af 
hæm atomdannelse i de undersøgelser (Raaschou et al., 1954), hvorpå forfatteren støtter sin 
antagelse om hæmatomrisiko, er større ved subcutan end ved intramuskulær applikation.

Med hensyn til forsøgene med sublingual applikation forekommer det usikkert, om for
fatterens forsøg tillader nogen slutning. Forfatteren siger selv, at kun forsøgene med 3000 
i. e. har en sikker effekt. Dette gælder dog højst for de 3 af 6 forsøgspersoner. Den 
statistiske beregning er, som tidligere berørt, ikke holdbar.

Forfatteren synes (side 131), at han er berettiget til at tale om en stigning af NEFA 
over en stor del af de første 5 timer efter sublingual applikation (ligesom ved en subcutan 
applikation). Dette har ingen sikker basis i hans forsøg. Ved forsøgene med subcutan 
applikation har forfatteren derimod vist den protraherede stigning.

Forfatteren finder ved en sammenligning af NEFA-koncentrationsvariationerne hos den 
samme patient, der har fået heparin på forskellig måde, ikke forhold, der taler for individuelt 
forskellige reaktionsmåder.
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Forfatterens forsøg, som i øvrigt er gennemført med beundringsværdig omhu og konse
kvens, har ført til en række resultater, som er vanskelige at fortolke; dels, som ovenfor 
nævnt, efter intravenøs heparininjection et difasisk respons af plasma NEFA-koncentra- 
tionen, dels ved den subcutane heparinadministration meget store forskelle i NEFA-koncen- 
trationsvariationerne. En væsentlig del af diskussionen af resultaterne bliver følgelig en 
vurdering af resorptionsforholdenes betydning. Forfatteren kan i litteraturen finde en vis 
støtte for de af ham selv opnåede resultater, også i litteratur hvor andre metoder end for
fatterens er anvendt.

Forfatteren afslutter besvarelsen med et kort, meget vigtigt afsnit om de forhold, der 
influerer på NEFA-koncentrationen hos forsøgspersonerne. Forfatteren demonstrerer med 
dette afsnit, at han er klar over den kritik, som kan rettes imod en anvendelse af NEFA- 
koncentrationsbestemmelser i plasma som mål for den lipæmiklarende effekt efter hepa- 
rinadministration.

Som helhed må besvarelsen betegnes som et omhyggeligt planlagt og konsekvent gen
nemført arbejde. Forfatteren har demonstreret en evne til kritisk overblik over den meget 
store og heterogene litteratur, og har, med den begrænsning, den anvendte metode inde
bærer, på fyldig måde gennem sine forsøg belyst effekten af heparininjection på plasmaets 
lipolytiske aktivitet.

Forfatteren har endelig ved sine forsøg vist et ikke tidligere fremhævet forhold, for
årsaget af injection af store heparindoser, der synes at bero på en hurtig aktivering af 
processer, der fjerner NEFA.

Man tager derfor ikke i betænkning at indstille til fakultetet, at forfatterens arbejde 
belønnes med universitetets guldmedalje.

Rud. Keiding C. Holten

Ved navnekuverternes åbning viste forfatteren af den førstnævnte afhand
ling sig at være cand. med. Alex Erling Geday, og af den sidstnævnte stud, 
med. Niels Goltermann.

Patologisk anatomi og retsmedicin
Som besvarelse af opgaven:

»Der ønskes en på litteraturstudier, obduktionsmateriale og eventuelt dyreeksperimenter 
baseret undersøgelse over præ- og postmortelle faktorer, der har betydning for pancreas’ 
autolyse«, er der indkommet én besvarelse, mærket »E 16«.

Selve afhandlingen består af 76 maskinskrevne sider, heraf 6 sider litteraturhenvisnin
ger. Som bilag medfølger 35 sider tabeller, hvoraf en enkelt (nr. 22, om marsvineforsøg) 
omfatter 12 sider. Desuden medfølger 17 mikrofotografier med tekst. Arbejdets samlede 
omfang er godt 100 normalsider.

Afhandlingen er inddelt i 3 hovedkapitler: 1) Litteraturstudier, 2) Egne undersøgelser 
og 3) De enkelte faktorers betydning for pancreasautolysen. Hvert af hovedafsnittene har 
flere underkapitler. Indledningsvis gives gode definitioner på autolyse og forrådnelse samt 
litteraturhenvisninger til relevant, væsentlig ældre litteratur. Derpå følger et koncentreret 
afsnit om pancreas’ enzymer og om regulationen af sekretionen, samt en kort omtale af 
metoder til undersøgelse af pancreasautolyse, hvor man dog savner redegørelse for histo- 
kemiske undersøgelser. De makroskopiske forandringer som følge af pancreas’ autolyse 
gennemgås kort, medens de mikroskopiske forandringer gennemgås særdeles grundigt med 
referat af både Chiari’s, Phörringers m. fl. forfatteres klassiske arbejder og af flere nyere 
undersøgelser, bl. a. Grundmanns omfattende arbejde fra 1962.

Derpå refereres (uden overskrift) eksperimentelle undersøgelser over emnet, inclusive 
Cosnier’s iagttagelse af meget tidlige forandringer i ø-cellerne. Man savner forfatterens 
senere stillingtagen hertil.

Alt i alt er litteraturgennemgangen dog grundig og udtømmende.
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På basis af litteraturstudierne gives nu en oversigt over de forskellige faktorer, der har 
betydning for pancreasautolysen, og som senere omtales i hoveddiskussionen. Det fastslås, 
at tidsfaktoren er særdeles vigtig, at temperaturfaktoren kun er sparsomt undersøgt, og at 
der foreligger yderst lidt om andre faktorers betydning. Et kort referat over dødsårsagens 
betydning for autolysen strejfer flere retsmedicinsk vigtige detailspørgsmål.

Fremstillingen er stedvis lidt for detailleret, men i det hele logisk og kritisk og giver 
et godt udgangspunkt for forfatterens egne undersøgelser.

Kapitel 2: Egne undersøgelser, indledes med overvejelser over mulighederne for at 
skaffe egnet undersøgelsesmateriale. Forfatteren har valgt et retsmedicinsk obduktions
materiale og har grundigt gennemgået 265 obduktioner, alle med histologiske snit fra 
pancreas. Dette materiale er væsentligt større og utvivlsomt mere velegnet end tidligere 
offentliggjorte materialer, som har hidrørt fra patologiske institutter, hvor normalmateriale 
savnes.

Forfatteren beskriver særdeles grundigt de iagttagne mikroskopiske autolyseforandringer, 
som illustreres med mikrofotos, og har klogt begrænset sig til en inddeling i 3 stadier, 
udelukkende definerede ved histologiske kriterier. Påstanden om, at ét pancreassnit fra 
hver sektion er tilstrækkeligt, er formentlig rigtig, men burde være underbygget med 
mere end 11 kontroltilfælde. Alt i alt må forfatterens obduktionsmateriale karakteriseres 
som stort, velundersøgt og fornuftigt inddelt.

Forfatterens eksperimentelle undersøgelser, som kunne have fortjent et eget hoved
kapitel, omfatter 100 marsvin, inddelt i 21 grupper, der udsættes for forskellige præ- eller 
postmortelle fysiske, kemiske eller metaboliske påvirkninger. Fysiologiske døgnsvingninger 
er søgt eliminerede gennem 20 timers præeksperimentel faste. Autolyseforandringerne i dy- 
rematerialet har ikke kunnet inddeles i samme stadier som i det humane materiale, og 
forfatteren gengiver de histologiske beskrivelser i den (altfor) omfattende, og derfor 
vanskeligt overskuelige tabel 22. Forfatteren har ønsket at efterprøve flest mulige faktorer, 
også i dyrematerialet, men derved har antallet af dyr i de enkelte grupper måttet redu
ceres til 4-5, hvilket undertiden har været uheldigt, hvad forfatteren selv erkender. Det 
havde måske været mere rationelt at afstå fra eksperimentel undersøgelse af tidsfaktoren, 
som jo er klart belyst fra obduktionsmaterialet, hvorved de øvrige faktorer kunne have 
været efterprøvet på større dyregrupper.

Kapitel 3 rummer afhandlingens omfattende hoveddiskussion, inddelt i afsnit om de 
enkelte faktorer, bedømt ud fra både litteraturstudier, obduktionsmateriale og egne eksperi
menter. En opdeling i præ- og postmortelle faktorer havde været naturlig, men forfatteren 
har foretrukket at omtale faktorerne i den rækkefølge, han tillægger dem betydning.

Tidsfaktoren vurderes grundigt og kritisk, og forfatteren konkluderer det i og for sig ret 
indlysende, at autolysegraden er »proportional med« (rigtigere: positivt afhængig af) den 
tid, der er forløbet fra dødens indtræden til udtagelse af undersøgelsesmaterialet, og at man 
hos pludseligt døde ikke kan vente at finde histologisk velbevaret pancreasstruktur 40 
timer post mortern. Derpå omtales betydningen af fordøjelsesfasen på dødstidspunkt under 
tilbørlig hensyntagen til de uundgåelige usikkerhedsmomenter i det humane materiale. 
Forfatterens resultat, at der hos personer, som dør i tidlig fordøjelsesfase, optræder pan- 
creasautolyse hurtigere end hos sådanne, som dør efter længere tids sygdom med terminal 
inanition, virker overbevisende. Dette resultat, som tidligere kun har været antydet af 
Phörringer, er betydningsfuldt. Dyrematerialet er for sparsomt til at belyse dette punkt.

Ejendommeligt nok synes ingen tidligere at have undersøgt en eventuel kønsforskels 
eller aldersvariations indflydelse på udviklingen af pancreasautolyse. Forf. analyserer både 
tidligere undersøgeres og eget materiale med henblik herpå og finder, at kvinders pan
creas synes lidt mere resistente end mænds, og at unge synes lidt mere resistente end 
ældre (dog ingen significant forskel). Forfatteren viser endvidere det hidtil upåagtede, at 
børnepancreas autolyserer påfaldende langsomt.

Med hensyn til temperaturens betydning for pancreasautolysen er der store vanskelig
heder ved humane undersøgelser, bl. a. fordi opbevaringstemperaturen ofte er varierende 
eller uoplyst. Forf. nævner dette, men fremhæver ikke tilstrækkeligt, at pancreas’ temperatur 
jo ingenlunde er identisk med eller proportional med ydertemperaturen. Nogle direkte pan- 
creastemperaturmålinger havde været nyttige. Dyrematerialet er også her noget sparsomt, 
men viser dog forskelle. Forfatterens konklusion, at pancreasautolysen fremmes ved højere
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postmortel temperatur, er så indlysende, at man undres over, at dette ikke er vist tid
ligere.

Forfatteren har haft den udmærkede idé at undersøge, om der kan påvises nogen effekt 
på pancreasautolysen af visse »kemiske stoffer«. Som eksempel på et stof med vagusvirk- 
ning er valgt parathion, belyst ved forgiftningstilfælde på mennesker og forsøgsdyr. Som 
eksempel på et parasympatolytisk stof er valgt atropin, belyst ved atropinvirkningen i dyre
forsøg. Forsøgene viser imidlertid ingen overbevisende forskelle i autolysegraden. Tilsva
rende gælder enkelte kemoterapeutica undersøgt i dyreforsøg. Som en interessant détaillé 
vises imidlertid, at tetracycliner hæmmer pancreasautolysen.

Alkohols betydning for pancreasautolysen er et retsmedicinsk aktuelt problem. I ob
duktionsmaterialet viste de fleste alkohol-intoxikerede ret udtalt autolyse, også enkelte me
get tidligt secerede, og nogle med lav alkoholpromille. Dyreforsøg viste også ret udtalt 
autolyse hos fire dyr, og forfatteren konkluderer med stor forsigtighed, at alkoholpåvirk
ningen fremmer pancreasautolysen. Metylalkohol, som jo synes at påvirke pancreas i særlig 
grad, er ikke undersøgt.

Enkelte forsøg med indgift af specificerede fødemidler til forsøgsdyr faldt negativt 
ud og kunne eventuelt have været udeladt.

Undersøgelse af forskellige sygdommes og dødsårsagers betydning for pancreasautoly
sen viste, at denne indtrådte forholdsvis sent, hvor døden var forudgået af nogen tids 
sygdom, sandsynligvis p. gr. a. den terminale inanition. Forblødning fandtes uden indfly
delse. Overvægtige autolyserede hurtigere end magre (tildels en temperatureffekt?).

Bakterier fandtes uden betydning for pancreasautolysen. Undersøgelserne på dette 
punkt ses dog ikke gennemført til bunds, men spørgsmålet må siges at ligge i udkanten af 
emnet.

Sammenfattende finder vi, at forfatteren på grundlag af udmærket og kritisk litteratur
behandling, et meget stort og særdeles velundersøgt obduktionsmateriale og et dyreeksperi
menter materiale, der på enkelte punkter underbygger og supplerer det humane materiale, 
har løst den stillede opgave. Forfatteren har afstået fra kemiske og histokemiske undersø
gelser, hvilket må anses som en formålstjenlig begrænsning, da obduktionsmaterialet må 
anses for uegnet hertil, og en eksperimentel undersøgelse på dette område må siges at 
ligge uden for opgavens formulering. Statistisk behandling er fornuftigvis undladt ved de 
små forsøgsgrupper. Forfatteren har udvist betydelig flid, stor grundighed og god kritisk 
sans. De videnskabelige resultater er vel ikke betydelige, hvilket heller ikke kan forventes 
af emnet, men på enkelte områder har forfatteren dog givet nye bidrag til forståelsen af 
det jævnligt fejlvurderede fænomen: Pancreasautolysen. Arbejdet er klart disponeret og 
velskrevet. Tabellerne er med én undtagelse overskuelige og billederne fortrinlige. Der har 
vel kunnet fremføres en del indvendinger, men disse er dog på intet punkt af tungt
vejende art, og vi finder derfor, at arbejdet er værdigt til at belønnes med universitetets 
guldmedalje.

Willy Munck Jørgen B. Dalgaard

Ved navnekuvertens åbning viste forfatteren sig at være cand. med. Markil 
Ebbe Gregers Gregersen.

Retsvidenskab
En kritisk undersøgelse af retsplejelovens regler om nova i anken og deres betydning i 
praksis.

Under mottoet »These Rules of Procedure are, in effect, the work of the Judges« 
(professor E. Jenks) er der indkommet en besvarelse på 194 maskinskrevne sider + 6 
sider indholds- og litteraturfortegnelse.

I et indledende kapitel gøres rede for besvarelsens omfang og systematik. Afhandlin
gen begrænses med fyldestgørende begrundelse til anke i den borgerlige retsplejes former



207

og endvidere til alene at angå anke i borgerlige domssager, således at foged- og skifte
sager holdes udenfor. Inden for det valgte område behandles såvel egentlige nova (ret- 
plejelovens §§ 404, 406, 439, 440 stk. 1 og 3) som det, man undertiden har kaldt nova 
i videre forstand (§§ 407 og 438, stk. 2).

I de følgende 2 kapitler gives en historisk redegørelse for retsudviklingen, begyndende 
med en kort omtale af tiden før Danske Lov og afsluttet med en grundig gennemgang 
af forarbejderne til retsplejereformen. I disse historiske afsnit gøres på udmærket vis rede 
for samspillet mellem de skiftende novaregler på den ene side og retsmiddelsystemet og 
procesmåden i det hele taget på den anden side. Af forfatterens gennemgang af retspleje
lovens forarbejder fremgår overbevisende, at retsplejelovens novaregler ikke er blevet til 
i forbifarten som mere eller mindre tilfældige regler, men at man har at gøre med et 
system, der i al fald prætenderer at være nøje gennemtænkt.

Efter en samlet fremstilling i kapitel 4 (side 45-53) af retsplejelovens novaregler går 
forfatteren over til sin hovedundersøgelse af, hvorledes disse regler fungerer i praksis. 
Side 55 redegør forfatteren for den af ham valgte terminologi (der dog også er benyttet 
visse steder i det foregående). Han vælger at tale om ændringer i sagens »tilstand« ved 
tilfælde, der antages at kunne henføres under § 404 (§ 439) - nova i sædvanlig eller 
snæver forstand -, medens ændringer i sagens »genstand« reserveres de tilfælde, der om
fattes af § 407 (§ 438, stk. 2) - nova i videre forstand -. Disse udtryk er også - med 
lidt skiftende indhold - benyttet af tidligere forfattere og i retsplejelovens forarbejder.

I kapitel 5 behandler forfatteren den vanskelige grænsedragning mellem § 404 og 407. 
Han betjener sig herved af et omfattende domsmateriale og gennemgår først de domme, 
hvor man udtrykkeligt har henført forholdet under enten § 407 eller § 404. Derefter 
gennemgås nogle tilfælde, hvor begge bestemmelser er anført, og endelig en række afgørel
ser, der ikke henviser til nogen af de nævnte regler. Gennem analyse af disse domme søges 
de placeret under den rette bestemmelse. Sondringen mellem 404- og 407-tilfælde har 
betydning i forskellige henseender, herunder ikke mindst fordi § 404-ændringer altid kan 
ske med modpartens samtykke, medens § 407-ændringer altid kræver rettens tilladelse. 
Forfatteren er - formentlig med føje - betænkelig ved på dette punkt at give parterne 
for stor indflydelse på processen, men røber først i slutningen af dette afsnit (p. 90), at 
det hovedsagelig er dette forhold, der har påvirket ham til at trække en snæver grænse 
for parternes mulighed for at foretage ændringer i sagens tilstand, således at med andre 
ord allerede den af ham søgte grænsedragning på baggrund af praksis er påvirket af 
dette synspunkt. Herved afdækkes en noget betænkelig sammenblanding af de lege lata- 
fremstilling og de lege ferenda-synspunkter. Det ses dog ikke, at denne sammenblanding 
på uheldig vis får lov til at præge de efterfølgende undersøgelser.

I sin analyse i kapitel 6 gennemgår forfatteren derefter de vilkår, man i praksis stiller 
for at tillade ændringer i sagens genstand efter § 407. Det søges klarlagt, hvad der lig
ger i ordene »enkelte punkter eller dele af sagen«. I en værdifuld udredning p. 105 ff. 
behandles spørgsmålet om de »omstændigheder«, som ifølge § 407 må foreligge, for at 
tilladelsen kan gives, og en række typiske hensyn fremdrages.

Et meget omfattende afsnit (kap. 7, p. 120-180) er viet ændringer i sagens tilstand 
(§ 404). I et interessant indledningsafsnit tages tråden fra den historiske udredning op. 
I det 19. århundrede betragtede man i første række ankereglerne som et system, der skulle 
yde borgerne garanti mod urigtige afgørelser i underinstanserne. Såfremt en sådan kontrol 
med underinstansen skulle fungere effektivt, var det nødvendigt at sikre, at sagerne ikke 
skiftede karakter, når de blev appelleret. I dag stiller forholdene sig væsentligt anderledes. 
Underretterne frembyder betydeligt større garantier for uvildige og rigtige afgørelser, men 
hertil kommer, at samfundsstrukturen er undergået væsentlige forandringer. Denne udvik
ling med dens øgede muligheder for retstvister har bevirket, at hensynet til retsenheden 
bliver en forholdsvis stærkere faktor. Endvidere har sammenslutningen i fagorganisa
tioner m. v. bevirket, at domstolsafgørelser med hensyn til disses og deres medlemmers ret
tigheder og forpligtelser ofte får betydning for en stor kreds af borgere og virksomheder, 
der ikke direkte har været parter i sagen. Retsplejelovens novaregler er imidlertid ud
sprunget af det 19. århundredes processyn, og præklusionsreglerne med hensyn til nova i an
ken er på den ene side mere restriktivt formuleret end rimeligt er i dag, og har på den 
anden side - hvad forfatteren kritiserer - i betydeligt omfang henlagt det til parterne at
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disponere over disse regler, nemlig overalt, hvor det drejer sig om ændringer i sagens til
stand.

Tre særskilte underafsnit behandler nye påstande, nye anbringender og nye beviser. 
Disse afsnit indeholder mange udmærkede fortolkningsbidrag og drøftelser af vanskelige 
afgrænsninger. Navnlig spørgsmålet om nye anbringender frembyder i så henseede pro
blemer. Der er her en forskel mellem retsplejelovens regler om anke til landsret og til 
Højesteret, idet præklusionsregler alene skal håndhæves for højesteretsankens vedkommende, 
hvor der i § 404 fastsættes samme regler som for fremsættelse af nye påstande. Fælles 
for de to ankesituationer er spørgsmålet om afgrænsningen over for de tilfælde, hvor det 
nye anbringende bevirker en sådan ændring i sagens genstand, at det må henføres under 
§ 407 (§ 438, stk. 2). Derimod gør forfatteren - formelt med rette - gældende, at der 
specielt for landsretsankens vedkommende tillige opstår spørgsmål om afgrænsningen mel
lem anbringender og påstande, idet nye anbringender frit kan fremføres, medens nye på
stande om samme sagsgenstand enten kræver samtykke fra modparten eller rettens tilla
delse. Når dette spørgsmål næppe har været aktuelt i praksis, skyldes det ifølge forfatte
ren, at man har overset, at et nyt anbringende også inden for den oprindelige sagsgenstand 
kan bevirke en reelt ny påstand, der følgelig må undergives præklusionsreglen i § 439. Han 
efterlyser ved fremtidig revision af reglerne en stærkere præcision af, hvor langt den frie 
adgang til at fremsætte nye anbringender for landsretten rækker. Som vejledning for spørgs
målets løsning i praksis indskrænker han sig til at sige, at det må afgøres i det konkrete 
retstilfælde ud fra en analyse af retskravets art set i relation til erhvervsgrunden. I mangel 
af foreliggende praksis kunne man ønske, at forfatteren her havde illustreret denne pro
gramudtalelse gennem nogle konkrete eksempler. En sådan fremgangsmåde ville muligt 
have kunnet tjene til at illustrere, at i al fald i et betydeligt antal tilfælde, hvor problemet 
kunne tænkes at blive aktuelt, ville den således reelt tilvejebragte nye påstand i virkelighe
den involvere en ændring af sagens genstand, således at man også for landsretten ville 
være ovre i § 407 (§ 438).

Omvendt behandles som specielt for højesteretsanken problemet om nye anbringenders 
afgrænsning »nedefter«, altså spørgsmålet om, hvad parterne kan fremføre af nyt over
hovedet, uden at dette skal opfylde fremsættelsesbetingelseme i § 404. Når dette spørgs
mål fremhæves som specielt for højesteretsankens vedkommende, overser forfatteren dog 
herved, at problemet også kan foreligge for landsretten, nemlig når det nye anbringende 
først fremsættes under ankesagens gang. Når der hertil kræves rettens tilladelse eller mod
partens samtykke, kan dette vel siges at være et udslag af eventualmaksimen, som også 
gælder under ankebehandlingen, men retsplejelovens regler herom gives netop i forbindelse 
med de øvrige regler om fremgangsmåden ved fremførelse af nova i anken, regler som 
forfatteren da også har omtalt i sin tidligere gennemgang af hele regelkomplekset.

Side 164-72 gennemgås en række højesteretsafgørelser til belysning af, hvorledes Høje
steret i praksis fortolker § 404. Nogle nyere afgørelser synes at vise, at Højesterets kurs 
i seneste tid ikke har været slet så liberal som angivet af Victor Hansen i »Retsplejen 
ved Højesteret«, men det erkendes, at denne linie er brudt ved en ganske ny afgørelse 
(U 1963.111), og forfatteren konkluderer derefter, at det i nogen grad synes at være til
fældighedens lov, der råder ved Højesterets administration af § 404, for så vidt angår nye 
anbringender.

Side 182 ff. (kap. 8) behandles spørgsmålet om anke af udeblivelsesdomme. Forfatteren 
går i bevidst strid med hidtidig teori og praksis ind for det synspunkt, at der specielt 
ved anke af udeblivelsesdomme til Højesteret ikke er hjemmel i retsplejeloven til den om
fattende ankebehandling, der praktiseres i dag. Arsagen hertil er, at der ikke for Højeste
ret som for landsretten eksisterer nogen almindelig fri adgang til at fremsætte nye anbrin
gender til støtte for en allerede nedlagt påstand. Denne adgang kan derfor ikke være mere 
fri, når der end ikke tidligere er nedlagt nogen påstand. Når en sag ankes til Højesteret, 
kan den ved landsretten udeblevne sagsøgte derfor alene påstå frifindelse under henvisning 
til, at landsretten i henhold til sagsøgerens mundtlige fremstilling burde have frifundet 
ham (§ 341, stk. 1). Kun hvis yderligere betingelserne i § 404 måtte være opfyldt, kan 
parten som i andre sager fremsætte nova. Fortolkningen er tænkt som et bidrag til løs
ning af de vanskeligheder, Højesteret kommer ud i, når man a prima instantia skal på
dømme realiteten i eventuelt komplicerede sager, i hvilke der er afsagt udeblivelsesdom
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af underinstansen. § 376 åbner her kun Højesteret mulighed for hjemvisning til landsret
ten, når udeblivelsen for landsretten var utilregnelig, medens man, hvor udeblivelsen er 
tilregnelig, hidtil har følt sig tvunget til at behandle sagen. Såfremt man ville lægge for
fatterens fortolkning til grund, kunne Højesteret helt afvise en del af disse sager, og i de 
tilfælde, hvor det for Højesteret fremdragne nye procesmateriale opfylder de almindelige 
fremsættelsesbetingelser i § 404 og § 407, anbefaler forfatteren da at anvende § 376 
analogt. Tanken er interessant, men forfatteren nærer ikke selv store forhåbninger om, at 
den vil blive accepteret af domstolene, og det er vel også et spørgsmål, om det ikke efter 
denne fortolkning i alt for høj grad vil komme til at afhænge af modpartens samtykke, 
om visse sager, hvor der er sket tilregnelig udeblivelse for landsretten, overhovedet skal 
kunne underkastes nogen fornyet prøvelse.

I kap. 9 sammenfatter forfatteren sine konklusioner. Den i retsplejeloven indeholdte 
sondring mellem ændringer i sagens genstand og ændringer, der alene vedrører sagens til
stand, er historisk båret af en rigtig tanke, men er uklart formuleret og åbner i praksis 
plads for en lang række tvivlsspørgsmål, hvis løsning kan indebære betydelige vanskelig
heder, der ikke står i noget rimeligt forhold til værdien af, at sondringen opretholdes. 
Såfremt man imidlertid ønsker at opretholde en sondring af denne art, således at anke
instansen alene skal påse visse ændringer ex officio, burde man tage den konsekvens 
af den nuværende praksis, at der alene henses til, om det nye på trods af hovedsagens 
pådømmelse kan gøres gældende under en ny sag.

Forfatteren mener imidlertid, at man bør gå et skridt videre og helt afskaffe sondrin
gen mellem, hvad parterne i kraft af deres enighed kan fremsætte, og hvad de kun kan 
fremsætte med rettens tilladelse. For det første bør afgørelsen alene lægges i hænderne på 
ankeinstansen, hvilket vil åbne større muligheder for en ligeartet praksis med hensyn til, 
hvilke forandringer sager kan undergå i anken. Hvis man samtidig strammer anvendelsen 
af eventualmaksimen under ankebehandling, vil der kunne skabes øget mulighed for, at 
det nye fremkommer straks i forbindelse med ankestævningen. For det andet bør de krite
rier, som ankeinstansen ifølge loven skal lægge til grund for sin afgørelse, ændres, således 
at det heller ikke i denne henseende er hensynet til parterne, der er eneafgørende. Andre 
hensyn bør også kunne tages i betragtning, herunder især ankesagens art og betydning. Vil 
det nye på trods af hovedsagens påkendelse kunne gøres gældende under en ny sag, bør 
der endvidere henses til, om det af praktiske grunde findes formålstjenligt dog at påkende 
kravet sammen med ankesagen. Reglerne bør omfatte både nye påstande og anbringender, 
men ikke bevisførelse, der som hidtil i princippet bør være undtaget fra præklusion. 
Ligeledes bør reglerne formelt være fælles for anke til landsretten og anke til Højesteret, 
hvormed ikke skal være sagt, at de overalt skal praktiseres ens. Der vil således kunne 
være mulighed for at praktisere reglerne lempeligere ved nye anbringender end ved nye 
påstande, ligesom man ved højesteretsanken vil kunne stille noget strengere krav, end når 
det drejer sig om anke af underretsdomme. - Disse konklusioner kan i det store og hele 
tiltrædes.

Det af forfatteren benyttede domsmateriale er meget omfattende (ca. 70 domme), og 
det må have været forbundet med et betydeligt arbejde at finde frem til disse domme, der 
ofte ikke er særskilt angivet i domssamlingernes realregistre. Desværre angiver forfatteren 
ikke, hvilken fremgangsmåde han her har fulgt. En stikprøvekontrol viser, at i al fald 
ikke alle domme efter retsplejelovens ikrafttræden er medtaget, men efterlader på den 
anden side ingen tvivl om, at det af forfatteren fremdragne materiale er repræsentativt. 
Enkelte domme er ikke refereret helt nøjagtigt, hvilket kan give anledning til mindre fejl. 
Når det således side 71-72 om U 1944.855 H siges, at sagens genstand for underretten 
også omfattede berettigelsen af R’s uvarslede udtræden af et mejeri, er dette ikke rigtigt. 
Derfor misforstår forfatteren dommen. Når en part i anken alene påstår sagen hjemvist 
til realitetsbedømmelse af et spørgsmål, som oprindelig var blevet indbragt for underin
stansen, omfattes en sådan påstand ikke, som af forfatteren antaget, af § 404, men kræver 
ingen tilladelse overhovedet. - Når forfatteren side 114, smh. m. s. 111, nævner U 1959.521 
som et eksempel på, at man af praktiske grunde tolererer brud på instansfølgeprincippet, 
burde det være nævnt, at det krav, som her blev påkendt af landsretten under anke, 
efter sin størrelse ville have været undergivet landsretsbehandling i første instans, såfremt 
det var blevet indtalt under et selvstændigt søgsmål.
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Selv om forfatteren side 117-118 viser, at han er klar over de særlige forhold, der 
gør sig gældende i sager, som parterne ikke har fuld rådighed over, kommer dette ikke 
altid til udtryk, hvor afgørelser af denne art kommenteres i de foregående afsnit. - I sit 
referat af domme identificerer forfatteren som oftest de i domssamlingerne forekommende 
redaktionsnoter med dommenes præmisser. I alt fald for landsretsdommenes vedkommende 
burde forfatteren have gjort opmærksom på de tilfælde, hvor den retlige subsumption alene 
er sket i redaktionelle noter.

Afsnittet i kap. 5 om afgrænsningen mellem § 404 og § 407 fremtræder meget kasuistisk 
i nær tilslutning til de enkelte forekommende afgørelser. Dette afsnit ville formentlig have 
vundet i værdi, dersom forfatteren havde opstillet en række typesituationer og belyst disse 
ved den foreliggende praksis. Den af forfatteren benyttede systematik, der afgjort er af 
værdi, kunne da være tilføjet i form af en skematisk oversigt over dommene. Afsnittet 
tjener som tidligere nævnt til at belyse sondringens vanskelighed, men det synes, som om 
forfatteren selv flere steder bliver et offer for denne vanskelighed. Såfremt de enkelte kri
terier, man i praksis har betjent sig af, var blevet selvstændigt grupperet og skarpere 
analyseret, ville forfatteren muligvis have undgået nogle af de uklarheder, han nu gør sig 
skyldig i. Det lykkes således ikke forfatteren at klargøre, hvad der ligger i § 407’s udtalelse 
om, at det pågældende spørgsmål ikke er påkendt af landsretten. Forfatteren synes flere 
steder at forklare en henførelse under § 407 netop med, at det pågældende spørgsmål 
ikke var påkendt af underinstansen (f. eks. p. 59, p. 66 og p. 89 f. o.). Det overses 
derved, at spørgsmål, som falder ind under § 404 som liggende uden for den ved under
instansen stedfundne procedure, heller ikke vil være påkendt af denne, og at det forhold, 
at et spørgsmål ikke er påkendt for underinstansen, derfor er uden indflydelse på spørgs
målet om dets placering under henholdsvis § 404 og § 407. Det havde været muligt at fore
tage en tilsvarende analyse af andre kriterier, som har været fremme i forbindelse med 
denne grænsedragning (adgangen til at anlægge ny sag, spørgsmålets udspring af samme 
mellemværende m. v.). Muligt ville man ikke herigennem kunne bidrage yderligere til løs
ning af afgrænsningsproblemet, men der er grund til at antage, at forfatterens tesis - at 
sondringen i virkeligheden er uholdbar - gennem en sådan fremgangsmåde ville have fået 
en yderligere understregning, ligesom der ville være skabt et sikrere oplæg til forfatte
rens øvrige afsluttende konklusioner.

Side 41, note a, anføres urigtigt, at den norske højesteret i årene 1915-35 virkede 
som ren revisionsdomstol, se Innstilling af 5/6 1957, side 5, sp. 1 f. n. - 2 og side 6, 
sp. 1 f. o. og U 1935 B side 217 ff. Omvendt kan om det side 124 omtalte ændringsforslag 
til den norske tvistemålslov tilføjes, at forslaget blev gennemført ved lov af 26. februar 
1960 (tvistemålslovens § 373, 3. led nr. 4).

Den stillede opgave er vanskelig. Emnet har ikke tidligere været gjort til genstand for 
indgående behandling, og en sådan forudsætter et omfattende kendskab til praksis. Forfat
teren har med sin afhandling ydet et overordentlig værdifuldt bidrag til belysning af nova
problemerne. Den historiske udredning er grundig og fyldestgørende for emnet. Forfatte
rens domsanalyse er i det store og hele god, omend man nu og da kan- være uenig med ham.

Afhandlingen er gennemgående skrevet i et godt og klart sprog, og adskillige afsnit er 
endog særdeles velskrevne. Forfatteren er bekendt med den ikke særlig omfangsrige, men 
meget spredte litteratur, der foreligger om emnet efter retsplejeloven, men han viser sig 
også langt herudover fortrolig med den fundamentale processuelle dogmatik, ligesom han 
har et sikkert blik for samspillet mellem de forskellige retsplejeregler.

Fremstillingen er nøgtern og sober. Forfatteren er i stand til både at arbejde med ab
strakte ræsonnementer og med konkrete problemer. Den her fremdragne og anden kritik, 
afhandlingen kan give anledning til, træder i baggrunden sammenholdt med afhandlingens 
mange fortrin. Der kan ikke herske nogen tvivl om forfatterens gode videnskabelige evner, 
og vi nærer derfor ingen betænkelighed ved at indstille besvarelsen til belønning med 
universitetets guldmedalje.

Robert Bech Sv. B. Müller

Ved navnekuvertens åbning viste forfatteren sig at være stud. jur. Poul Sø
rensen.
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Fysik
Der indkom to besvarelser på universitetets prisopgave i fysik for året 1963:

»For tunge atomare partikler med ikke for stor hastighed vil elastiske stød med atomer 
- den såkaldte kernestopning - spille en betydelig rolle ved nedbremsning under pas
sage gennem stof. Der ønskes en kritisk diskussion af eksperimentelle metoder, der 
giver oplysninger om rækkevidde og rækkeviddefordeling af sådanne partikler. Dis
kussionen bør for én af metodernes vedkommende suppleres med egne eksperimentelle 
undersøgelser«.

Under mærket »dE/dR = NjdoT« er indkommet en besvarelse på 108 maskinskrevne sider 
samt 36 figurer.

Afhandlingen er delt i et indledende afsnit om teorien for den såkaldte kernestopning, 
fulgt af to hovedafsnit. Det første af disse omhandler de hidtil benyttede metoder til 
måling af rækkevidder og rækkeviddefordelinger. I det andet hovedafsnit beskrives for
fatterens egne eksperimentelle undersøgelser.

I det indledende afsnit, § 1, gennemgås kort nogle hovedtræk af en sammenfat
tende teoretisk beskrivelse af stødproblemer og rækkevidder for tunge ioner. Herved kan 
forfatteren dels vise, i hvilke tilfælde kernestopningen er af betydning, og dels bemærke, 
hvilke energier, ioner og atomer det vil være af interesse at undersøge.

Første hovedafsnit, § 2, der omhandler eksperimentelle metoder, indledes med en grup
peinddeling af metoder efter stoppeelementets tilstandsform, samt en omtale af de for
skellige muligheder for partikelkilder.

Som første undergruppe diskuteres metoder, der benytter luftformigt stoppeelement. 
De grundstoffer og kemiske forbindelser, der kan komme på tale, omtales kort. Derefter 
diskuteres de problemer, der er fælles for rækkeviddemålinger i luftarter; der gives en vur
dering af urenheders indflydelse på stoppeevnen og en omtale af vanskeligheder forbundet 
med trykmålinger. Forfatteren gennemgår seks metoder, der er blevet benyttet til måling 
af rækkevidder i luftarter. Dette afsnit er grundigt behandlet og vidner om, at forfatteren 
er fuldt fortrolig med de problemer, der er knyttet til målinger i luftarter.

Anden undergruppe, målinger i faste stoffer, indledes med en diskussion af mulighe
derne for at frembringe tynde folier med veldefineret tykkelse og sammensætning. Forfatte
ren fremhæver med rette, at dette spørgsmål er afgørende for bedømmelsen af mange måle
metoder i faste stoffer. Forfatteren foreslår en ny metode til fremstilling af tynde, selv
bærende folier. Der gives en gennemgang af otte metoder til målinger i faste stoffer.

Der gives dernæst en kort redegørelse for en interessant mulighed for måling af række
vidder i væsker, på basis af et eksperiment, der ligger uden for det nærværende emneområde.

Efter således at have omtalt de vigtigste af de hidtil kendte eksperimentelle metoder 
til måling af rækkevidde, giver forfatteren en beskrivelse og en vurdering af en ny og 
uprøvet metode til måling af rækkevidde i luftarter. Fremgangsmåden bygger på måling af 
den lysudsendelse, der finder sted under nedbremsning af tunge partikler. Forfatteren på
peger, at denne nye metode skulle have muligheder for at blive følsommere end andre 
metoder. Som en afslutning af gennemgangen af eksperimentelle metoder gives der til sidst 
i § 2 en metodeoversigt og en konklusion.

Forfatterens egne eksperimentelle undersøgelser omtales udførligt i § 3. Som partikel
kilde anvendes en eksisterende elektromagnetisk isotopseparator, hvorimod selve måleud
styret er konstrueret af forfatteren. Det drejer sig om et målekammer, en elektrostatisk 
energianalysator og en partikeldetektor. Indledningsvis gives der en realistisk beskrivelse 
af mulighederne for at gennemføre de ønskede målinger med det planlagte udstyr. De af 
forfatteren konstruerede apparater er nøje beskrevet. Her får forfatteren lejlighed til at de
monstrere, at han har udpræget evne til at konstruere apparater og få dem til at virke 
efter hensigten. Dette kapitel viser, at forfatteren virkelig behersker en eksperimentalfysisk 
teknik.

Derefter følger en gennemgang af selve målingerne og måleresultater. Dette afsnit 
er præget af megen selvstændighed, og det skal fremhæves, at det virkelig er lykkedes 
for forfatteren - foruden at gennemføre en række bestemmelser af stoppeevnen - også på 
eksperimentelt grundlag at foretage en opdeling af stoppeevnen i to komponenter; den 
ene skyldes kernestopning, medens den anden hidrører fra elektronstopning. Målinger af 
denne art er hidtil ikke foretaget.
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I denne sammenhæng skal der også gøres opmærksom på en interessant iagttagelse, som 
forfatteren gør ved måling af stoppeevnen for natriumioner i brint og deuterium, idet han 
kan fastslå, at en ekstra top i energitabsfordelingen skyldes et enkelt centralt stød mod et 
atom i gassen.

De eksperimentelt bestemte resultater for stoppeevne sammenlignes med teoretisk be
regnede, og overensstemmelsen må siges at være god. Ud fra bredde af målte energiforde
lingskurver bestemmes endvidere spredningen i energitabet. Ved sammenligningen med den 
teoretiske spredning synes forfatteren at glemme en faktor 2.35, hvorved han overser 
målingernes gode overensstemmelse med teoretiske vurderinger.

Besvarelsen som helhed må siges at være fornuftigt disponeret og afbalanceret. Dog 
synes den at bære præg af hastværksarbejde; der er en række mindre fejl, og den matema
tiske behandling er visse steder utilstrækkelig. Disse mangler opvejes af, at forfatteren 
har vist idérigdom, samt at hans egne målinger er både værdifulde og originale. Vi 
finder derfor, at besvarelsen bør belønnes med universitetets guldmedalje.

Med mærket »Anonym« er indkommet en besvarelse på 71 maskinskrevne sider samt 36 
figurer.

I § 1 omtaler forfatteren de synspunkter, han vil lægge til grund for besvarelsen, 
idet han vil lægge mere vægt på eksperimentelle metoders generelle egnethed end på de 
opnåede resultater. Tunge ioner i energiområdet 5 keV - 1 MeV betragtes som det cen
trale emneområde.

I § 2 omtales oversigtsmæssigt både ældre og nyere betragtninger over potentialer 
mellem atomer og ioner, spredningstværsnit, elektronstopning, samt forskellige typer for 
rækkevidde. Dog synes de teoretiske betragtninger ikke at være benyttet direkte til valg 
af partikel, stoppemateriale og energiområde.

I § 3 diskuteres de problemer, der er fælles for alle rækkeviddemålinger. Kort om
tales de muligheder, der er til stede for valg af partikelkilder, og de krav, der her skal 
stilles. Derefter kommer en mere indgående behandling af stoppemedier. Urenheders ind
flydelse på rækkeviddemåling og en vurdering af den tilladelige urenhedskoncentration gives. 
På lignende måde behandles gastargets, og forfatteren går ret detaljeret ind på strømnings
forholdene ved åbningen til stoppekammeret. § 3 afsluttes med en gennemgang af faststof- 
targets. Forfatteren belyser her spørgsmålet om ændringen af fordelingen af indskudte 
ioner på grund af diffusion. Mulighederne for fejl i rækkeviddemålinger, som følge af 
sputtering og ændringer i target under forsøget, behandles ret indgående.

I § 4 og § 5 beskrives de vigtigste hidtil kendte metoder til bestemmelse af række
vidder og stoppeevne i henholdsvis luftarter og faste stoffer. Her skal især fremhæves 
forfatterens diskussion af metoder til bestemmelse af dybdefordelingen af tunge ioner i et 
fast stof, på basis af lette partiklers spredning og energitab. Forfatteren behandler ind
gående sammenhængen mellem den tilsyneladende fordeling og den virkelige fordeling af 
tunge partikler i fast stof. Dette spørgsmål uddybes senere i afsnittet om egne målinger.

Forfatterens egne eksperimentelle undersøgelser er beskrevet i § 5. Til måling af 
rækkevidder benyttes energianalyse af spredte protoner. Denne fremgangsmåde er tidligere 
blevet anvendt, men en egentlig undersøgelse af metodens kvalitet og anvendelsesområde 
har aldrig været gennemført. Det er karakteristisk for metoden, at der er mange para
metre at ændre på, og som følge heraf er en nærmere undersøgelse forudsætning for fast
læggelse af de optimale forsøgsbetingelser. Forfatteren stiller sig da også den opgave først 
og fremmest at belyse metodens egnethed til rækkeviddebestemmelser.

Inden forfatteren går i gang med egentlige rækkeviddebestemmelser, foretages omfat
tende undersøgelser af forsøgsbetingelserne. Der er således udført undersøgelser af følgende 
problemer: 1) Betydningen af ujævnhederne på targetoverfladen, 2) opvoksen af kullag på 
targetoverfladen under protonbeskydning, og 3) ændring af partikelfordelingen som følge 
af protonbeskydningen. Disse undersøgelser er af betydning for de efterfølgende målinger 
og danner et værdifuldt grundlag for eventuelle forbedringer af metoden.

Hidtil har det været hævdet, at spredningsanalysemetoden kun har mulighed for at give
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resultater i de tilfælde, hvor det drejer sig om rækkeviddemålinger af tunge partikler i let 
materiale. Forfatteren gør imidlertid opmærksom på, at metoden ved rigtigt valg af target- 
tykkelse eventuelt også kan anvendes for rækkeviddefordelingen af lettere ioner i tungt 
materiale. Der gennemføres en forundersøgelse af gulds anvendelighed som targetmate- 
riale under disse forhold, og på grundlag heraf kan den opnåelige følsomhed forudsiges. 
Uheldigvis gik de tynde guldfolier i stykker under det første forsøg på måling af række
vidde af lette partikler i guld. Der blev desværre ingen lejlighed til at gentage forsøget.

Af egentlige rækkeviddemålinger foretager forfatteren kun to, nemlig en bestemmelse 
af rækkevidden af 50 keV blyioner i kobber, og af 30 keV argonioner i aluminium. Der 
foretages en sammenligning med teoretisk beregnede rækkevidder, men ikke med eksperi
mentelle rækkevidder. Overensstemmelsen er ikke alt for god; der nævnes en mulig grund 
til uoverensstemmelserne. På grundlag heraf foreslår forfatteren forbedringer af metoden.

Sammenfattende kan det bemærkes, at besvarelsen på nogle punkter er præget af en 
vis uklarhed, og at argumenterne ikke overalt er tilfredsstillende. Dette gælder også for
fatterens konklusion til slut. Det må imidlertid fremhæves, at forfatteren har stillet sig en 
meget omfattende opgave i sin egen eksperimentelle undersøgelse. Denne opgave har dels 
krævet et meget stort apparatur og dels en lang række detailundersøgelser. Eftersom den 
pågældende metode er af betydelig interesse og ikke tidligere er analyseret, må forfatte
rens grundige undersøgelser anses for værdifulde, især fordi mange problemer ved metoden 
er blevet fremdraget.

På grund af de ovennævnte indvendinger er vi - på trods af forfatterens betydelige og 
rosværdige indsats - betænkelige ved at indstille besvarelsen til guldmedalje, men den for
tjener fuldt ud accessit.

J. Lindhard K. O. Nielsen

Ved navnekuverternes åbning viste forfatteren af førstnævnte afhandling 
sig at være ingeniør Georg Sidenius og af sidstnævnte amanuensis, cand. polyt. 
Erik Bøgh.

Kemi
For året 1963 udskrev Aarhus Universitet følgende prisopgave i kemi:

»Mange hydroxider udfældes som amorfe bundfald, når de dannes ved stuetempera
tur: Cr(OH)3, Fe(OH)3, Sn(OH)4, Ge(OH)4 og mange andre. Der ønskes en eksperimen
tel undersøgelse af mulighederne for at danne veldefinerede krystallinske hydroxider af 
ovennævnte typer ved hydrothermale syntheser«.

Der er til denne prisopgave indkommet én besvarelse under mærket: Krystaller af oxider 
og hydroxider.

Besvarelsen er på 135 maskinskrevne sider i A 4 format.
Der indledes med en definition af begreberne amorf og krystallinsk, og der gives 

nærmere beskrivelse af hydroxider, oxidhydrater etc. Derpå gives en oversigt over hy- 
drothermalsynthesers metodik og over de ligevægte, der er af særlig betydning for det eks
perimentelle arbejde.

I det næste kapitel gives en beskrivelse af det primitive udstyr, der har været til forfat
terens rådighed til de præparative opgaver.

Til identifikation af de vundne forbindelser har forfatteren hovedsageligt anvendt fysi
ske metoder, især røntgenpulvermetoden. Efter de publicerede tabeller at dømme er denne 
anvendt med omhu og nøjagtighed. I nogle tilfælde er énkrystalmetodik taget i anvendelse. 
Kemiske analyser er anvendt i nogle tilfælde, men har ofte ikke kunnet gennemføres på 
grund af utilstrækkelige stofmængder. Forfatteren har gennemført sine eksperimenter 
som en bredt anlagt præparativ undersøgelse af mange hydroxider. Med det apparatur,
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han opgiver at have haft til rådighed, har han i øvrigt ikke haft mulighed for at gennem
føre mere tilbundsgående fysisk-kemiske undersøgelser.

I de følgende kapitler gives der en gennemgang af litteraturen og en beskrivelse af 
forfatterens eksperimenter.

Forfatteren er velorienteret i litteraturen over hydrothermale syntheser. Der savnes 
ingen henvisninger til klassiske eller moderne afhandlinger om emnet. Forfatteren har be
kræftet og underbygget en række ældre resultater angåede en række grundstoffers oxider 
og hydroxider og har derudover som den første fremstillet énkrystaller af en del forbin
delser. Blandt hans resultater fortjener følgende at fremhæves:

Han har fremstillet énkrystaller af InOOH, der er store nok til røntgengoniometri, 
hvorved en røntgenografisk bestemmelse af strukturen af denne forbindelse nu er inden 
for rækkevidde. Der er fremstillet énkrystaller af In2O3 af 0.4 mm kantlængde. En række 
sjældne jordarters hydroxider er vundet som énkrystaller. Det er vist, at GeO2 i modsætning 
til kvarts ikke kan fremstilles fra alkaliske opløsninger. Disse giver Na-germanater. Der
imod kan tetragonale GeO2 krystaller fremstilles af ammoniakalske opløsninger. Partikkel- 
størrelsen af SnO2 er målt som funktion af reaktionstemperatur og NaOH koncentration, 
således at produkter med veldefineret partikkelstørrelse nu kan fremstilles.

Der er fundet en metode til fremstilling af PbO krystaller med indtil 5 mm kant
længde. De meget vigtige titanater: CaTiO3, SrTiO3 og BaTiO3 er for første gang frem
stillet hydrothermalt, foreløbig som mikrokrystaller. Endvidere er det vist, hvordan man 
med mangandioxid som udgangsprodukt ved regulering af temperatur, tryk og atmosfære 
kan dirigere dannelsen af aMnO2, yMnOOH, aMn3O4, MnO og Mn(0H)2.

Endelig er det fundet, hvordan man med passende valgte forsøgsomstændigheder kan 
lave BaMnIVO3 så rent, at den grønne farve af Mn4+ ionen tydeligt træder frem.

Fremstilling af veldefinerede énkrystaller af høj renhed er en fundamental opgave for 
faststofkemiske- og fysiske undersøgelser. Det er glædeligt at se, at der herhjemme er lo
vende eksperimentelt arbejde i gang inden for dette område.

Sammenfattende kan det siges, at forfatteren har valgt at løse den stillede opgave 
gennem et omfattende og dygtigt udført syntetisk arbejde. Gennem de foretagne forsøg 
har han kortlagt store dele af det periodiske system i henseende til muligheder for gennem 
hydrothermale processer at fremstille krystallinske oxider og hydroxider, hvorimod der er 
langt mindre vægt på en systematisk undersøgelse af enkelte processer. Endelig er de frem
stillede stoffer blevet identificeret på de måder, der har været inden for rækkevidde.

Da forfatteren gennem et bredt anlagt og dygtigt udført eksperimentelt arbejde har 
givet en udmærket løsning til den stillede opgave, anser vi besvarelsen for værdig til be
lønning med universitetets guldmedalje.

L. T. Muus S. E. Rasmussen

Ved navnekuvertens åbning viste forfatteren sig at være amanuensis, cand. 
polyt. Axel N ørlund Christensen.


