
Overlæge, dr.med. Victor Albecks privatarkiv 

KATALOG OVER VICTOR ALBECK S PRIVATARKIV 

• Arkivet er for størstedelens vedkommende overdraget af professor, dr.phil. Gustav Albeck i 
løbet af 1995. Enkelte dele dukker stadig op i Gustav Albecks arkiv, der endnu ikke er 
fuldstændig ordnet, og måske hos Kirsten Albeck. Arkivet er overdraget på betingelse af, at 
det ingensinde indgår i Aarhus Universitets afleveringspligtige arkiv, og at det til stadighed 
forbliver i Århus. Hvor der tales om "sagen", menes normalt universitetssagen. Faber-
brevene er som følge af afsenderens skrift næsten ulæselige ved et første bekendtskab, 
hvorfor disse er fyldigere refereret and andre, der lader sig læse eller endog skimme. 
Familiekorrespondancen er ikke refereret, hvilket ikke er ensbetydende med, at 
universitetssagen ikke også hist og her præger denne. 

• Om tegnet <. Ved søgning på en korrespondents navn, er det vigtigt – for at komme til den 
hovedgruppe, som omfatter Victor Albecks (m.fl.s) hovedkorrespondence med 
vedkommende (jfr. grundoversigten i I,1) – at sætte tegnet < før vedkommende 
korrespondents efternavn. Hvis man undlader dette, vil søgningen omfatte samtlige 
forekomster af vedkommende korrespondents navn. 

• Tre streger efter hinanden (---) foran en materialegruppes eller et dokuments benævnelse i 
katalogen betyder, at der er tale om materiale henhørende under en ovenfor nævnt gruppe. 
Hovedgrupperne er sat med fed.  
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Katalog 

I. KORRESPONDANCE M.M. 

Grundoversigt vedr. I.1. 

<Albeck, Ella 

<Ansættelse af docent i historie 

<Appel, Jacob 

<Arnfred-sagen 

<Arup, Erik: 

<Bang, Nina: 

<Bech, Oluf: 

<Bentzon, P.G.K.: 

<Bentzon, Viggo: 

<Biilmann, E.: 

<Blatt, Franz: 

<Blinkenberg, A.: 

<Blinkenberg-sagen 



<Borgbjerg, F.: 

<Brüel, Erik: 

<Buur, Chr.: 

<Bøgholm, N. (dekan): 

<Chr. X: 

<Christensen, Andr.: 

<Christensen, J.C.: 

<Christiansen, L.: 

<Christmas Møller, J.; 

<Dahl, Torsten: 

<Dalberg, O. 

<Danske Studenters Idrætsraad: 

<Davidsen, C.: 

<Diverse korresp.: 

<Domes, Fred J.: 

<Drechsel. Ernst: 

<Epting, Karl 

<Eriksen, J.K. 

<Faber, Knud - Gustav Albeck 

<Faber, Knud - Victor Albeck 

<Faber, Knud - I. Hansen 

<Faber-planen 

<Faber-diverse 

<Farmaceutisk læreanstalt i Århus, om en 



<Filosofiske Fakultet (KU) 

<Filtenborgs legatmidler 

<Fisker, Kay 

<Fisker. Møller. Stegmann. Arkitekter. 

<Frandsen, Ernst 

<Funktionærpladser, ansøgende breve vedr. 

<Fødselsanstalten, korrespondance m.v. vedr. 

<Fødselsfaglige foredrag og case-studies 

<Første universitetsbygning 

<Grau, Andreas 

<Grundstensnedlæggelsen, august 1932, efter 

<Grundtvig, V. 

<Graae, F. 

<Göteborg Högskola 

<Hammerich, Paul 

<Hansen, F.C.C. 

<Hanssen, H.P. 

<Hasle, Henning 

<Hasted, Svend 

<Haugsted, Ejler 

<Hoffmeyer, Skat 

<Holst, M.C. 

<Holst-Knudsen, C. 

<Hye-Knudsen, Johan 



<Indbydelser 

<Jensen, Bertel 

<Jensen, I.K. Ryge 

<Jensen, Jakob (henvisn.) 

<Jessen, Tage 

<Juul, L. 

<Jydsk medicinsk Selskab 

<Kielberg, F.K. 

<Kier, Vilh. 

<Kliniske Kurser, de 

<Knudsen, Regnar 

<Kommissionen 1919-25 

<Konkurrencen om docenturet i dansk litteratur 

<Kopibreve 

<Korrespondancebog 15.06.1928-16.12.1932 

<Kortsen, Kort K. 

<Krebs, Carl 

<Krogøe-Petersen, F. 

<Kursus i Fødselshjælp 

<Kvindehjælpen (Viborg) 

<Langballe/Kier-sagen 

<Larsen, J.K. 

<Lindhard, Johannes 

<Lovens behandling, skrivelser fra (1930-31) 



<Lovens vedtagelse (lykønskninger) 

<Lund, Troels 

<Lægevidenskabelige Fakultet (KU) 

<Lærerforsamlingen (Aarhus) 

<Martin, Jakob 

<Medicinaldirektøren 

<Medicinsk litteratur - se: Medicinske læsestue, den 

<Medicinske Læsestue, den 

<Medicinsk Selskab, Dansk (FLYTTES) 

<Moltesen, L.J. 

<Møller, Chr. 

<Naturhistorisk Museum 

<Neergaard, N. 

<Niepoort, N. 

<Nilsson, Johan 

<Nyrop, Kr. 

<Patologisk forskning, planer om et institut for 

<Petersen, Carl. S. 

<Politiken 

<Poulsen, kirkeminister 

<Rahlff, Aage 

<Schiødte, Nicolai 

<Schmidt-Phiseldeck, K. 

 



<Schütte, Gudm. 

<Seedorff, Hans Hartvig 

<Schmidt-Phiseldeck, K. 

<Skautrup, Peter 

<Sneum, Axel 

<Stedudvalget (under Kommissionen, FLYTTES) 

<Stender-Petersen 

<Strandgaard, H. 

<Studenterraadet (KU) 

<Studenterraadet/Det medicinske Studenterraad (KU) 

<Sundhedministeriet 

<Sørensen, Carl H. 

<Undervisningsministeriet (se tillige: Graae, F.) 

<Universitets-Samvirket 

<Universitetsundervisningen i Jylland 

<Utzon-Frank, E. 

<Volontørtjenesten 

<Aarhus Byraad 

------------- 

I.1  

Vedr. officielle anliggender, især universitetssagen, men også Fødselsanstalten, foreninger 
etc.: Navne og emner. 

<Albeck , Ella: 

ca. 1928        - EA (1 blad koncept) til red. Erik Rindom: 

(EA skriver til Rindom, at VA er bortrejst og derfor ikke kan svare på 



fremsendte spørgsmål vedr. universitets-sagen. Ligger i konvolut sendt fra 

EA til VA i Bad Neunahr). 

<Ansættelsen af docent i historie/(Albert Olsen) , 

- breve hervedrørende (om emnet, se tillige Arup, Faber og Chr. Møller, Moltesen samt Buur i det 
relevante tidsrum; desuden berøres emnet i mindst ét af Gustav Albecks private breve til faderen). 

--- Albeck , Victor: 

u.å. 1930?: VA (1 blad med 2 koncepter vedr. AO) til henholdsvis Andr. 

Christensen og Konsistorium (KU). 

--- Arup , Erik (se: Arup under: Arnfred-sagen). 

--- Christensen A(?).N. (dekan) 

24.09.1930: ANC (1 blad) til bestyrelsen for Universitetsundervisningen. ANCs skrivelse er bilagt 
overskrivelse af 02.10. s.å. fra konsistorium til Universitetsundervisningen (ligger sammen) 

--- Frandsen , Ernst (på lærerforsamlingens vegne) 

15.10.1930: EF (1 blad) til VA (vedr. formulering i årsskrift om ansøger) 

--- Hammerich , L.L.: 

23.09.1930: LLH (1 blad) til VA (vedr. formulering i årsskrift om en 

ansøger) 

--- Jensen , Hans: 

21.03.1929: HJ (1 blad) til VA (suppl. oplysninger til stillingsansøgning) 

19.09.1930: HJ (2 blade) til VA (ang. formulering i årsskrift vedr. ansøgeres prioritering) 

--- Konsistorium (KU) : 

19.12.1929: Kons. (1 blad afskrift) til UiJ (følgeskrivelse fremsendt (ej her) til erklæring fra 
filosofiske fakultet. 

--- Møller , Chr. (på lærerforsamlingens vegne): 

04.10.1930: CM (1 blad) til VA (vedr. Hans Jensens kritik af formulering i årsskrift) 

--- Olsen , Albert: 



30.03.1929: AO (1 blad) til VA 

03.09.1929: AO (1 blad) til VA 

20.01.1930: AO (1 blad) til VA 

19.05.1931: AO (1 blad) til VA 

medsamt (samme dato) AOs ansøgning til "Bestyrelsen for Aarhus Universitet"(!) om midler 

<Appel , Jacob: 

15.05.1919   - JA (1 blad) til VA: 

(vedr. universitetssagens stilling). 

<Arnfred-sagen 

(Askov Højskoles stilling til universitets-placering, se tillige Appel, Jacob): 

--- Arnfred , J.Th.: 

30.07.1929: (1 blad) til VA 

--- Arup , Erik: 

02.08.1929: (1 blad) til VA + afskrift af nedennævnte brev fra Johanne 

Appel til EA. 

--- Appel , Johanne: 

31.07.1929: Afskrift (1 blad) af brev fra JA til Erik Arup. 

<Arup , Erik: 

06.07.1927   - EA (1 blad) til VA: 

vedr. universitetsbegyndelse med eksamensret i filosofikum og Kortsen som lærer (Arup-planen) 
(gengivet hos G. Albeck 1978 s. 138-39 og P. Lykke 1996 s. 147-48). 

03.09.1927   - EA (1 blad) til VA: 

vedr. filosofikum i Århus. 

14.09.1927   - EA (1 blad) til VA: 

vedr. reaktioner på Arups forslag og Arups samtaler med forskellige ve 



KU. (VA har på bagsiden nedfældet navne på ni Århus-akademikere). 

19.09.1927   - EA (1 blad) til VA: 

vedr. plan om sønderjysk professorat og råd og meninger ang. kommende lærere. 

26.09.1927   - EA (1 blad) til VA: 

vedr. møde af KU-professorer om Arup-planens gennemførelse. (VA har gjort nogle svært tydelige 
notater herpå). 

27.09.1927   - VA (1 blad, koncept) til EA: 

vedr. hensigtsmæssig fremgangsmåde ved Arup-planens gennemførelse. 

03.10.1927   - (1) EA (1 blad) til VA: 

vedr. Arups sammensætning af "et lille udvalg" (af kolleger) til møde samme aften. 

03.10.1927   - (2) EA (1 blad) til VA: 

vedr. afholdt møde på KU og spørgsmålet om anvendelse af lokale lærerkræfter ved 
universitetsstart (utvivlsomt fejldatering for 04.10.1927, hvilket også påpeges i G. Albeck 1978 s. 
144 note 159). 

02.11.1927   - EA (et blad) til VA: 

vedr. udflugt til Århus for Arups kollegaudvalg samt betragtninger ang. sagens gennemførelse. 

02.12.1927   - EA (1 blad + bilag (om filosofikum i Kbhvn)) til VA: 

vedr. ministeriets langsomhed i sagen og forslag til evt. nødløsning. 

18.02.1928   - EA (1 blad) til VA: 

vedr. nødvendig kursændring i forhold til anvendt fremgangsmåde i universitetssagen. 

03.02.1928   - EA (1 blad) til VA: 

vedr. KUs indflydelse og ret til at stille betingelser, desuden en karakteristik af departementschef 
Graae og betænkeligheder vedr. Kortsen (EA vil nu hellere have prof. Kuhr til at varetage filosofien 
i Århus, evt. Edv. Lehmann). 

05.06.1928   - EA (1 blad) til VA: 

vedr. afholdt møde i filosofisk fakultet, hvor bl.a. nævntes hvilke lærere der ville kunne godkendes 
til Århus. 



01.08.1928   - EA (1 blad) til VA: 

vedr. lærerstillingernes besættelse og - p.b.a. planer vedr. teologisk undervisning - en belæring om 
at der ikke er brug for teologi ved et universitet i Århus. 

21.08.1928   - EA (1 blad) til VA: 

vedr. forskellige mindre problemer som ville kunne diskuteres ifm. universitetsbestyrelsens snarlige 
besøg i Kbhvn. 

26.11.1928   - EA (1 blad) til VA: 

vedr. ordlyd i proposition ang. docenturet i historie. 

26.02.1929   - EA (1 blad) til VA: 

vedr. årsager til at man i Århus endnu intet har hørt fra det filosofiske fakultet (formentlig vedr. 2. 
docentkuld). 

26.05.1929   - EA (1 blad) til VA: 

vedr. ansættelse af docenter i historie og klassisk filologi. 

19.06.1929   - EA (1 blad) til VA: 

vedr. forholdet mellem det filosofiske fakultet og Universitetsundervisningen i Jylland. EA finder 
udnævnelser uden hensyn til KU forsvarlige. 

21.06.1930   - EA (1 blad) til VA: 

vedr. fremsendt årsberetning og planer for arkitektkonkurrence, håb om via 
underhåndsforhandlinger at opnå positiv indstilling hos medlemmer af det medicinske fakultet. 

31.08.1930   - EA (1 blad) til VA: 

vedr. Arups snarlige besøg i Århus og hans tale ved årsfesten (og påklædning ved sidstnævnte). 

16.10.1930   - EA (1 blad) til VA: 

vedr. departementschef Graaes administrationsplan og finansminister Bramsnæs' holdning hertil. 
Konfidentielle oplysninger givet af ministeren til Arup m.h.p. underhånden at høre om holdningen 
hertil i Århus. 

<Bang , Nina: 

08.06.1926   - VA (1 blad koncept) til NB: 

(vedr. Filtenborg-millionen) 



<Bech , Oluf: 

18.06.1930   - OB (2 blade (Samvirke-papir)) til VA: 

(vedr. 1-årigt handelskursus for studenter samt erhvervsfakultet). 

04.11.1930   - OB (1 blad (Samvirke-papir)) til VA: 

(2 forskellige breve fra samme dato) (vedr. erhvervsfakultet). 

04.11.1930   - OB (1 blad (Samvirke-papir)) til VA: 

(2 forskellige breve fra samme dato) (vedr. erhvervsfaultet). 

<Bentzon , P.G.K.: 

17.01.1930   - PGKB (3 blade) til VA: 

(vedr. evt. ortopædisk stilling i Århus). 

<Bentzon , Viggo: 

10.06.1923   - VB (1 blad) til VA: 

(vedr. kommissionsbetænkning) 

17.01.1930   - VB (1 blad) til VA: 

(vedr. spørgsmålet om VBs evt. udtalelser til pressen om universitetsspørgsmålet og brodersønnens 
(P.G.K. Bentzon) henvendelse af 17.01.1930). 

31.08.1932   - VB (1 blad) til VA: 

(emeritus VB takker for telegram og udtrykker glæde over sagens fremgang i Århus). 

<Biilmann , E.: 

13.06.1929   - VA (1 blad koncept) til EB: 

(der udtrykkes ønske om at VA og rektor Christiansen kan mødes med EB til samtale vedr. 
indretning og drift af institut for fysik og kemi). 

<Blatt , Franz: 

13.06.1929   - FB (afskrift, 1 blad) til Bestyrelsen for 

Universitetsundervisningen: (vedr. FBs stillingsansøgning). 



<Blinkenberg , A.: 

(se tillige: "Blinkenberg-sagen") 

08.07.1929   - AB (1 blad) til VA: 

(vedr. ansættelse af Blatt og latinundervisningen aktuelt). 

06.07.1930   - AB (1 blad) til VA: 

(vedr. fransk gæsteforelæser, m.h.p. evt besøg af VA tegnes kort visende placering af ABs 
sommerhus ved Begtrup Vig). 

<Blinkenberg-sagen /sprogl.-hist. eksamensret. 

(d.v.s. lærerforsamlingens demonstration forår 1932 i anledning af det humanistiske fakultets 
forfordelthed i henseende til stillinger/lokaler i forhold til kommende medicinere), gruppen ordnet 
kronologisk: 

--- Brøndum-Nielsen , Johs.: 30.11.1931: (2 blade) til VA 

--- Blinkenberg , A.:            17.02.1932: (1 blad) til bestyrelsen for Universitetsundervisningen 
(AB vil ud af bestyrelsen) 

--- ( Albeck , V.:  se Korrespondancebog 17.02.1932 og 03.03.1932: breve fra VA til 
lærerforsamlingen/Blinkenberg) 

--- Møller , Chr.: 24.02.1932 (1 blad) samt 06.03.1932: (2 blade) til VA 

--- Blinkenberg , A.:            08.03.1932 (1 blad) 

til bestyrelsen for Universitetsundervisningen (ophæver ABs skrivelse af 17.02.1932). 

<Borgbjerg , F.: 

14.11.1929   - VA (1 blad koncept) til FB, dato utydelig: kan også være 

14.09., 14.04. eller 14.07: (takker for besøg hos ministeren og udfolder universitetssagen i for- og 
nutid). 

<Brüel , Erik: 

19.04.1931   - EB (1 blad) til VA: 

(vedr. juridisk manuduktion). 

<Buur , Chr.: 



25.07.1929   - CB (1 blad) til VA: 

(vedr. fremgangsmåde i forhold til opførelse af universitetsbygningen, ansættelsen af Albert Olsen 
og modtræk til sønderjysk-koldingensisk fremstød). 

07.01.1931   - CB (1 blad) til VA: 

(Vedr. lovforslaget og et skøn over tiden efter dets forventede vedtagelse). 

<Bøgholm , N. (dekan): 

10.06.1929   - NB (1 blad) til VA: 

(vedr. ansættelse af Blatt). 

+ bilag:  udat.            - (vedr. Blatt: skrivelse uden modtager eller afsender, måske fragment af 
afskrift, teksten drejer sig om at fakultetet ingen finder kvalificerede til docentur i klassisk filologi, 
derfor højst tale om lektorat indtil videre). 

26.06.1929   - NB (1 blad) til VA: 

(vedr. nogle af NB fremsatte udtalelser der måske kunne medvirke til forværring af forholdet 
mellem UiJ og KU og vedr. docenturerne i klassisk filologi (Blatt) og historie (Olsen). 

30.06.1929   - NB (1 blad) til VA: 

(samme emne som 26.06.1929). 

<Chr. X : 

se: Dalberg samt: Korrespondancebog 19.08.1932 (Castenskiold). 

<Christensen , Andr.: 

26.07.1928   - AC (2 blade) til VA: 

(vedr. den filtenborgske legatsituation) 

19.06.1929   - AC (1 blad) til VA: 

(vedr. evt. køb af yderligere grund til Studentergaarden). 

23.07.1929   - VA (1 blad) til AC: 

(vedr. VA's svækkelse efter de "afkræftende Kampe" i efteråret (mod sønderjyske aktioner), 
docenturerne, fremme af planerne vedr. universitetsbygningen, Biilmanns orientering om kemi ved 
KU, praktiske aktioner i nærmeste fremtid). 



(Returneret til Gustav Albeck af (søn) Mogens Christensen 2. dec. 1985. Personligt ledsagebrev 
sammesteds.) 

<Christensen , J.C.: 

28.08.1925   - VA (1 blad, antgl. koncept) til ICC: 

(VA anmoder efter samråd med medlemmer af Forretningsudvalget for et Universitet i Jylland (det 
jyske 1919-udvalg) om samtale med JCC m.h.p. råd og bistand m.h.t. universitetssagens fremme 
efter betænkningens fremkomst). 

06.09.1925   - ICC (1 blad) til VA: 

(svar på VA's skrivelse 28.08.1925). 

< Christiansen , L.: 

26.07.1929   - LC (1 blad) til VA: 

(rektor LC finder at VA ikke behøver at afbryde sit kurophold m.h.p. på nye tiltag/møder, da visse 
regnskaber vedr. indsamling endnu ikke foreligger og om "Misfeldt og hans Tilhængere" der samler 
underskrifter m.h.p. at få sagen henlagt). 

16.05.1930   - LC (1 blad) til VA: 

(vedr. institutplanen der nu var forelagt prof. H.D. Hansen (anatomi bevidst uomtalt i korrigeret 
udgave), Biilmanns svigtende interesse for sagen). 

01.09.1930   - LC (1 blad) til VA: 

(vedr. den let fornærmede departementschefchef Graae der ikke havde modtaget en lovet uspec. 
indstilling, og om Graaes plan for administration, lunkne Biilmann, H.D. Hansen som storartet 
støtte i sagen). 

22.10.1930   - LC (1 blad) til VA: 

(vedr. fortrolig samtale (ved et selskab) med departementschef Graae der af Borgbjerg var blevet 
beordret til at affatte et nyt lovforslag vedr. administration; Graae havde ved selskabet kritiseret 
Århus-folkene som han fandt "noget for indiskrete"). 

<Christmas Møller , J.; 

03.01.1931   - JCM (1 blad) til VA: 

(vedr. JCMs indsats p.b.a. henvendelse fra Oluf L. Arndal for at en deputation fra Samvirket kunne 
få foretræde for partiernes bestyrelser). 

<Dahl , Torsten: 



20.12.1932   - TD  (1 blad) til VA: 

(lykønskning i anledning af sønnens magisterkonferens (Gustav A.), desuden jule- og andre 
hilsener). 

<Dalberg , O.(?) (Chefen for den kongelige Stald-Etat): 

04.08.1932   - OD (1 blad) til VA: (vedr. grundstensnedlæggelse) 

<Danske Studenters Idrætsraad : 

03.03.1930   - fmd. Forchhammer (1 blad) til VA: (vedr. idræt ved UiJ) 

<Davidsen , C.: 

(udat.)- CD (1 blad) til VA: (tilbyder demonstation af "Visexsystemet") 

<Diverse korresp. : 

udat.   - VA eller VA og Jakob Jensen: taksigelser i koncept for hjælp til gennemførelse af sagen 
(formentlig universitetsloven af 1931) (til Graae, Marie Christensen og Borgbjerg). 

<Domes, Fred J. : 01.09.1932 - FJD til VA: lykønskninger i anledning af grundstensnedlæggelse 
1932. Lovprisning af Victor Albecks indsats for universitetet. Også om Domes' tidligere ophold ved 
Aarhus Universitet. Brevet dukket op i ekspl. af Acta Jutlandica 1933 fra Albecks kælder i Ebeltoft 
1999. 

<Drechsel , Ernst: 

09.10.1925   - VA (1 blad, koncept) til ED: 

årstal utydeligt, men må være 1925: 

(vedr. VA's, Lausens, Wieds og Holsts udtræden af Forretningsudvalget af 1919) 

16.11.1925   - VA (1 blad, koncept) til ED: 

(vedr. udtræden af Forretningsudvalget af 1919). 

16.11.1925   - VA (1 blad, kopi) til ED: 

(vedr. udtræden af Forretningsudvalget af 1919) 

20.11.1925   - ED (1 blad) til VA: 

(vedr. medlemmers udtræden af Forretningsudvalget af 1919, ED udtaler sit håb om at der i så fald 
ikke bliver brug for den nu sprængte organisation). 



27.11.1925   - ED (1 blad) til VA: 

(vedr. EDs stilling til et udvidet Samvirke og hans fremhævelse af den betydning et intakt og måske 
udvidet Forretningsudvalg af 1919 ville kunne have haft). 

17.11.1926   - ED (1 blad) til VA: 

(vedr. forslag ang. inddragelse af universitetssagen i valgkampen).(EDs forslag - 2 blade, folio, 
koncept - ) 

(vedr. decembervalget der nu udskyder sagen, om Nationalmuseets evt. flytning og planer Det kgl. 
Teater, altsammen hensynsløst mod jyske interesser, om alt hvad der begrunder en jysk 
universitetsoprettelse (osv.)). 

23.09.1927   - ED (1 blad) til VA: 

(EDs kritik af filosofikumsplanen og hans udmeldelse af Samvirket) 

17.05.1928   - ED (1 blad) til VA: 

(ED undrer sig over indbydelse til Samvirke-møde, da han mener at have udmeldt sig). 

28.06.1928   - ED (1 blad) til VA: 

(ED ønsker tillykke med det opnåede, men beklager dets begrænsethed og karakter af KU-filial) 

<Epting , Karl ("Weltstudentenwerk"): 

21.07.1931   - KE (1 blad) til das Sekretariat der Universität: 

(vedr. studentersygekasseforhold, studenterlæge o.lgn.) 

<Eriksen , J.K.: 

29.08.1929   - JKN (1 blad) til VA: 

(vedr. baggrund for tilbagetrukket ansøgning) 

<Faber , Knud - Gustav Albeck : 

(Brevene indgår efter Gustav Albecks ønske i faderens arkiv (da de omhandler korrespondancen 
mellem KF og VA) og ligger bagest i Faber-VA-omslag) 

20.09.1933   - KF (1 blad) til GA: 

(takker for tilsendt publikation, omtaler den gode stemning ved indvielsen, glad for at VA dog 
"naaede at lægge Stenen" [VA dog ikke blandt de konkrete grundstens-nedlæggerne, PL]). 



14.10.1943   - GA (1 blad) til KF: 

(vedr. udlån til KF af dennes breve sendt gennem årene til VA). 

06.12.1943   - KF (1 blad) til GA: 

(vedr. F.C.C. Hansens brev af 06.12.1932 til GA og vedr. lån af KFs breve til VA). 

18.01.1944   - KF (1 blad) til GA: 

(Takker for lån af uspecificeret materiale som hermed returneres (ej tilstede)). 

15.01.1946   - KF (1 blad) til GA: 

(Returnerer de lånte breve som han selv har skrevet til VA og giver GA lov til selv at "bestemme 
deres Skæbne senere". 

24.01.1947   - GA (1 blad) til KF: 

(Takker for de returnerede VA-breve). 

06.xx.1947    - KF (1 blad) til GA: 

(Vedr. fremtidig placering af korrespondancen mellem KF og VA). 

udat. (desuden et blyantsnotat, antgl. GA -) (lå ved KF-VA-materialet) 

<Faber , Knud - Victor Albeck: 

28.06.1912   - KF (1 blad) til VA: 

(vedr. lægefagligt emne) 

02.05.1919   - KF (1 blad) til VA: 

(vedr. forespørgsel fra VA ang. KFs evt. deltagelse i kommende universitetsmøde i Århus) 

03.07.1919   - KF (1 blad) til VA: 

(vedr. evt. kontakt til sygehusformænd i Jylland om oprettelse af centralservice m.h.p. uni., KF 
lover at gøre alt hvad han kan for at fremme sagen). 

10.10.1920   - KF (1 blad) til VA: 

(vedr. tidsskrifter, arbejdet for et naturvidenskabeligt fakultet (Faber ej interesseret i et zoologisk 
museum og spørger om det tillige skal have arbejdende laboratorier)). 

09.1921        - se gruppen: Foredrag, taler og manuskripter 



14.12.1921   - KF (1 blad) til VA: 

(KF har modtaget en fremstilling til betænkningen vedr. Århus-hospitalerne, men finder den ikke 
tilfredsstillende og leverer forslag til forbedringer). 

16.01.1924   - KF (1 blad) til VA: 

(vedr. lægefagligt foredrag om insulinbehandling, KF ønsker erklæring (til betænkningsudvalget?) 
hurtigst om at man i Århus vil opføre naturhistorisk museum). 

02.03.1924   - KF (1 blad) til VA: 

(som følge af grundstødt Kalundborgbåd og indstillet Storebæltstrafik kunne KF ikke komme til 
Århus som aftalt, strengt fortrolige oplysninger om mulig kontakt til Rockefeller Foundation vedr. 
hjælp til et "bygge et Førstedelsinstitut" (medicinsk) med fysiologi og måske andet; fra denne 
Foundation ville man måske "kunde hugge nogle Millioner helst Dollars"). 

17.12.1924   - VA (1 blad koncept til brev (4 foliosider) 

medsamt udkast til bilag (2 blade)) til KF: (udkast vedr. udvidelse af det patologiske institut (KH) i 
Århus. 

?    1924       - KF (1 blad) til VA: 

(KF fortsat utilfreds med redegørelse for medicinens forhold i Århus og foreslår ændringer; 
stemningen i kommissionen og i partierne omtales). 

24.03.1925   - KF (1 blad) til VA: 

(Faber spørger opskræmt "Hvad er Meningen?" ved meddelelse om den kommende ringgades 
føring, idet han tror den skal gå midt i den designerede universitetsgrund og vil gerne vide om 
ringgadeprojektet kun skal realiseres hvis universitetsplaner opgives)). 

25.11.1925   - KF (1 blad) til VA: 

(Vedr. deltagelse i møde i "den chauvinistiske Røverrede som Studenterforeningen er", om de 
forskellige deltagere og synspunkters fordeling). 

10.05.1926   - VA (1 blad, enten koncept eller returneret original) til KF: 

(VA reflekterer over plan fremsendt af Faber (den senere såkaldte Faber-plan med medicinsk 
undervisning i 8. og 9. semester) og beklager hvis der ikke skulle kunne studeres af unge 
medicinstuderende og hvis et første stadium af et erhvervsfakultet ikke kan komme med; VA 
anstiller betragtninger over forventede studentertal). 

11.05.1926   - KF (1 blad) til VA: 



(Svar på VA's skrivelse af 10.05.1926; KF gør detaljeret rede for baggrunden for planen om den 
ministerforhåndsgodkendte minimale universitetsbegyndelse og dens perspektiver samt hvad den 
ville kræve fra Århus' side). 

14.05.1926   - VA (2 blade) til KF: 

(Vedr. studentertal ved medicinsk begyndelse, konsekvenserne heraf, foreslår nu erhvervsfakultet 
udskudt (efter råd fra Bentzon) og kræfterne sat ind på et patologisk institut og auditorium; mener 
Faber at fysiologisk og anatomisk institut kan sambygges? Specificeret budget for Albecks plan for 
et 1.stadium bestående af patologisk institut, kollegium, fysisk-kemisk institut, planering(?) og 
udstyr, 5 professorboliger, fem professorer: filosofi, fysik, kemi, bakteriologi og fysiologisk kemi, 
desuden involvering af KHs overlæger etc., læsesal foreløbig i kollegiet, administration i lejet 
lokale, VA vil ikke anbefale "en mindre Plan en[d] denne" og tror at private og kommunen vil støtte 
den). 

19.05.1926   - KF (1 blad) til VA: 

(KF er ikke begejstret for VA's plan (14.05.1926) som er for omfattende til at kunne realiseres; KF 
antyder at VA tager noget flot på den økonomiske side af sagen). 

04.06.1926   - KF (1 blad) til VA: 

(KF har samme dag modtaget brev fra VA og refererer samtale med Nina Bang. Ministeren 
tvivlende overfor "et egentligt Universitet" og ville ikke kunne føre det igennem overfor sit parti og 
ministerierne og antgl. endnu mindre overfor Rigsdagen. KUs synspunkt: kun støtte til noget der 
kan aflaste trængte institutter ved KU. Betegnelsen for en beskeden medicinsk start (Faber-planen) 
kunne være højskole eller akademi, og KF advarer VA mod at smadre denne, for der "er meget lidt 
Lyst til at bevilge Penge til kulturelle Formaal i Øjeblikket". KF belærer VA om at der må tages 
hensyn hertil hvis ikke alt skal opgives. KF bedyrer sin loyalitet overfor de århusianske (VA's) 
synspunkter, men en førsteårsundervisning i medicin er næppe gennemførlig). 

29.06.1926   - VA (1 blad, koncept) til KF: 

(VA svarer på KFs brev af 04.06.1926: I Samvirket enighed om at der er samlet ind til et 
universitet, ikke en højskole el.lgn. Holst-Knudsen (gavebrevenes forfatter) havde som 
deputationstalsmand til ministeriet gjort klart at det i et lovforslag måtte stå klart af hensyn til den 
filtenborgske million at der uanset betegnelse var tale om begyndelsen til et universitet. Denne 
fordring havde der været forståelse for i folketingets finansudvalg. Selve forslaget (det faberske) 
havde Samvirkets lægeudvalg ikke rejst indvendinger mod). 

16.09.1926   - KF (2 blade) til VA: 

(Efter foreløbig forhandling i ministeriet sender KF diverse visende hvad der er opnået enighed om 
(dette bilagsmaterialet er returneret med VA's brev 28.09.1926). Af brevet fremgår at VA også 
skulle have en stilling ved kommende univ., idet hans honorar var sat til 2400 kr, desuden om den 
rolle som efter planen var tiltænkt andre overlæger i byen. KF fortæller fortroligt at han er 
ministeriets vejleder i sagen). 



28.09.1926   - VA (1 blad, antgl. koncept) til KF: 

(Reaktion på KFs brev 16.09.1926: meddelelser om hvad forskellige i Samvirkets lægeudvalg 
havde udtalt, konsekvenserne heraf, ønsket om at tilføje 9.semesterundervisningen et oblig. kursus i 
psykiatri på Sindssygehospitalet; alle i lægeudvalget nogenlunde tilfredse bortset fra at man tillige 
ønskede en professor i filosofi også fungerende som efor i kollegiet (studentergården). Nævnte 
professorat ville betyde meget for "Borgerskabets Opfattelse" af sagen (d.v.s. bidragyderne). 

07.10.1926   - KF (1 brevkort) til VA: 

(datostempel: 8/11, hvilket passer med at valget var udskrevet): 

(Vedr. korrektur på "omtalte lille Hefte" (formentlig "Billeder af kulturelle og humane Institutioner 
i Aarhus"), desuden om "Sagen" der politisk ligger meget ringe m.h.t. gennemførelse inden årets 
udgang som følge af valg). 

02.12.1926   - KF (1 blad) til VA: 

(KF takker for brev samme dag og meddeler at han rejser til Paris og først er hjemme til jul. Nina 
Bang har endelig besluttet at sende forslaget til medicinske fakultet og KU. KF ser meget lidt lyst 
på muligheden af at en ny minister vil få sagen igennem inden årets udgang). 

08.12.1926   - KF (1 blad) til VA: 

(KF håber at hans seneste brev ikke var for mistrøstigt, oplyser at departementschef Graae ikke har 
opgivet håbet, diverse formodninger om kommende regeringsdannelse og sagens stilling hvis Appel 
blev undervisningsminister). 

22.12.1926   - KF (1 blad + bilag (3 bl.) til VA: 

(Den fra Paris hjemvendte KF fremsender kopier af udtalelser fra det lægevidenskabelige fakultet 
og konsistorium og beklager at sagen kuldsejlede. Han bebrejder Århusfolkene deres "hysteriske 
aktion" (deputationsbesøg m.h.p. at redde Filtenborgs million) mens han selv var i Paris). Opfordrer 
til at alt forberedes bedre en anden gang hvis der ellers skal arbejdes videre på sagen). 

??.12.1926   - VA (1 blad, koncept) til KF (sidst i dec.): 

(VA svarer på KFs brev af 22.12.1926 at aktionen var nødvendig for at millionen ikke skulle lide 
strådøden, desuden havde Nina Bang i et brev til Jakob Jensen meddelt at sagen ville ligge 
fuldstændig færdig i ministeriet ved hendes afgang, og Jakob Jensen havde været enig i at aktionen 
var nødvendig. VA bedyrer at han aldrig har taget et eneste betydningsfuldt skridt i sagen uden i 
forståelse med KF og at han ikke har mistet håbet om sagens gennemførelse). 

16.01.1927   - KF (2 blade) til VA: 

(KF fortryder ikke det resultatløse møde i Århus 1. november 1926 (hvor han præsenterede sin 
plan) idet mødet havde medvirket til at fastslå Århus som det rette sted. Derimod skuffet over Nina 
Bangs (nærmere specificerede) handlemåde; betragter det som en fordel at Filtenborgs million nu er 



ude af verden for nu behøvedes det ikke længere formelt at få rigsdagen til at arbejde på lovforslag 
om et "universitet"; betragtninger om millionen og hemmelighedskræmmeriet om dennes overgang 
til KU; KF anbefaler at man nu lader de lægevidenskabelige planer ligge og arbejder på "den mere 
human-historiske Linie": en auditoriebygning på universitetsgrunden og forelæsninger ved KU-
professorer og emeriti (nævner navne); men "man kunde jo ogsaa bygge Auditoriet i Nærheden af 
"Den gamle By", saa kunde det senere bruges af Botanikerne". Har nævnt for Arup sine tanker om 
humanistisk undervisning i Århus. VA opfordres adskillige gange i brevet til nu at tænke over disse 
ting). 

31.01.1927   - KF (1 blad) til VA: 

(I anledning af senest modtagne breve fra VA udtaler KF at VA ikke synes at have fattet pointen i 
diskussionen om Nina Bangs handlemåde (derfor lang klargørende redegørelse om denne); om 
strategi i forbindelse med C.J. (C.S.?) Blochs kommende besøg i Århus; tilråder pause med 
universitetsplaner indtil sommer og "lad være at være nervøs"; det lægevidenskabelige fakultet må 
endelig ikke konfronteres med planer da det vil "gaa imod ethvert Forslag af Arrigskab over at man 
ikke vil bevilge et hygiejnisk Institut"). 

13.09.1927   - KF (1 blad) til VA: 

(KF bifalder filosofikumsideen (Arup-planen) og skitserer det perspektiv der tegner sig for ham: 
først filosofi, dernæst lidt sprog og senere kemi & fysik. Strategi: at få noget i gang uden at 
proklamere et "universitet". KF opfordrer VA til at vente med at bruge dette ord om planerne; 
diverse om bygninger og studenterboliger, mulige forelæsere, diverse småt). 

18.10.u.å.      - KF (1 blad) til VA (opr. uden årstal): 

(Kort følgeskrivelse vedlagt (nu bortkomne) udtalelser fra fakulteterne og Universitetets 
akademiske Lærerforsamling; det fremgår ikke hvad man i materialet udtaler sig om. Med blyant 
har modtageren (eller Gustav A.) skrevet "1927?"). 

19.01.1928   - KF (1 blad) til VA: 

(vedr. fremgangsmåde i forhold til KU og praktiske forhold ved gennemførelsen af Arup-planen; 
KF betvivler at en professor kan nøjes med en lejlighed på 4 værelser (i Studentergaarden), 
undtagen hvis han er ene). 

08.06.1928   - KF (1 blad) til VA: 

(KF takker for hyggelig middag hos Albecks i forbindelse med arrangement i Århus; om rektor 
Christiansen som der nu må samarbejdes med (fysik/kemi), om det filosofiske fakultets erklæringer 
(vedr. de forskellige fag i Århus), prof. Holger Pedersens synspunkter, problemet med at ingen helt 
kvalificerede fandtes til engelsk, dårlige udsigter til handelsfakultet, nødvendigt at have plan klar 
vedr. fysisk-kemisk institut m.h.p. rette øjeblik, lidt om et evt. studiebibliotek). 

12.10.1928   - KF (2 blade) til VA: 



(Vedr. prof. Biilmanns rolle i forbindelse med oprettelse af en undervisning i fysik og kemi, om at 
lokke staten (til at betale drift) med gratis bygning uden at tale om universitet, men når så 
bevillingen er vedtaget ..., om de forskellige planer til medicinsk undervisning). 

19.10.1928   - VA (2 bl., gennemslag) til KF: 

(Om kontakt med Biilmann, spørgsmålet om volontørundervisning i Århus, kunne man i Kbhvn 
forestille sig en anatomiundervisning (v/ Fabricius-Møller) i volontøråret om et sådant indførtes i 
Århus? [se tillige: F.C.C. Hansen-brevene]). 

29.10.1928   - KF (2 blade) til VA: 

(KF svarer på VA's brev af 19.10.1928 at han finder ideen om en volontørtjeneste allerede i rusåret 
meget dårlig da russerne mangler forudsætningerne; KF ønsker at prioritere arbejdet på oprettelse af 
en lægevidenskabelig forberedelseseksamen, men der skal holdes lav profil fra Århus' side mens 
prof. Biilman arbejder på sin skrivelse om at hans institut er trængt og må aflastes i Århus, for ellers 
"kryber han igen i et Musehul"; KF havde været til middag med Byskov der ikke var afvisende; om 
taktikken når Samvirkets tilbud skulle fremkomme på baggrund af Biilmans aflevering af nævnte 
skrivelse til behandling ved KU). 

02.12.1928   - KF (1 blad) til VA: 

(Om zoolog prof. Jensens holdning til planen om et "Publikumsmusæum adskilt fra Universitetet"; 
desuden om Biilmanns nu affattede skrivelse der snart skal behandles i konsistorium). 

08.01.1929   - KF (1 blad) til VA (brevet fejldateret 1928) 

(Fødselsdagshilsen; håb om sagens videre fremgang; mere om museet; om ansættelsen af 2. 
docentkuld). 

14.01.1929   - KF (1 blade) til VA: 

(Om VA's snarlige besøg hos KF, om "de ret store Bevægelser" der vil slå universitets-projektet ud, 
og nogle af dets største modstandere sidder i det filosofiske fakultet ("Vær derfor forberedt paa 
alt"); KF ikke glad for VA's forslag om at han (KF) skulle skrive en plan for "Udviklingen af 
Lægeskolen"; KN vil derimod gerne hjælpe mundlig; "Byskov er en Nar" [?], men velvillig stemt 
omend bange for "Politikerne i og udenfor Universitetet"; der vil givet blive modstand mod Kemi-
fysik-planerne i fakultetet, men håb om sejr; om det naturhistoriske museums samlingers evt. deling 
i universitets- og publikumsafdeling). 

25.06.1929   - KF (1 blad) til VA (måske 21.06.1929): 

(I fortrolighed advarer KF stærkt VA mod at følge Arups råd om at se bort fra KU ved besættelse af 
stillinger i Århus (se: Arup 19.06.1929), KF tror Arup ønsker "Storkonflikt" om sagen; anbefaler at 
man undlader at ansætte en uass. (i historie) da sagen ellers vil trække ud; en del mere om 
ansættelse af 2. docentkuld (filologerne der siges at være uden skriftlig produktion); om Arups had 
til Aage Friis og Arups påstand: at man ikke kan forkaste Albert Olsens disputats; udbeder sig 
underretning om Albecks forestillinger vedr. sagernes udvikling). 



26.06.1929   - KF (1 blad) til VA: 

(Om det filosofiske fakultets forhandlinger og argumenterne for ikke at godkende ansøgningerne 
vedr. 2. docentkuld; nyt synspunkt vedr. uass., understreger at han skriver for at give råd ikke for at 
fremkalde bestemte beslutninger i Århus). 

24.07.1929   - KF (1 blad + bilag (3 blade brev fra Koppel, Politiken)) 

til VA: 

(KF sender VA brev som han selv har modtaget fra red. Koppel og hvori omtales et 
journalistkursus. Desuden om Holsts idé om at flytte både folkebibliotek og museum ud til 
universitetsgrunden). 

11.08.1929   - KF (1 blad) VA: 

(KF ligger i Vemb og ønsker på hjemvejen om muligt at overvære forelæsningerne i forbindelse 
med konkurrencen om docenturet i dansk litteratur hvorfor han ønsker program tilsendt). 

03.10.1929   - KF (1 blad) til VA: 

(Vedr. behandlingen i det matematisk-naturvidenskabelige fakultet af planen om Kemi-fysik i 
Århus; tror modstanderne har resigneret overfor "Aarhus' Energi"; beder VA omgående fremsende 
forklaring vedr. hvorledes man forestillede sig anatomi indrettet i Århus). 

08.10.1929   - KF (1 blad) til VA: 

(Fortroligt brev om kemi-fysik-sagens behandling nu i det medicinske fakultet. Tilføjelser til evt. 
anbefaling vil ikke kunne undgås - én tilføjelse gående ud på at man trods anbefaling stadig kræver 
nybyggeri ved KU, en anden gående ud på at staten sikres indflydelse på administrationen (Faber 
med i udvalg hervedrørende)). 

24.10.1929   - KF (1 blad) til VA: 

(Opfordring til udsendelse af betænkning fra Samvirkets lægeudvalg til professorerne og 
rigsdagsmændene). 

12.01.1930   - KF (1 blad) til VA: 

(Vedr. KF-interview i Aarhus Amtstidende). (int. haves) 

19.01.1930   - KF (1 blad) til VA: 

(KF antyder at VA presser for hårdt på og at sagen måske ville ligge bedre efter den treårige 
prøveperiodes udløb og at det heller ikke ville skade hvis Albert Olsen holdt sig i ro; Pürschells 
kritik af fremgangsmåden i Århus; KF maner igen til tålmod). 

17.03.1930   - KF (1 blad) til VA: 



(KF vil bearbejde Neergaard; antager at departementschef Graae håber at finansudvalget siger: 
Opsættelse; har ondt af Drechsel og vil gerne have ham med til et møde hvortil også Albeck og 
Holst-Knudsen skal komme og møde Faber med venner - hvordan ser man i Århus på Drechsels 
skæbne?). 

11.05.1930   - KF (1 blad + bilag (brev fra Holger Pedersen, 2 blade)) 

til VA: 

(KF fremsender brev fra prof. Holger Pedersen vedr. slavisk og Stender-Petersen). 

18.05.1930? - KF (3 blade) til VA (ikke dateret af KF): 

(håber at det medicinske fakultets udvalg om eksamenform snart kan afslutte sine overvejelser 
(noget om disse); forslag vedr. rækkefølge af institutbyggeri vedr. medicin, indretning af 
bygningerne, "Naturvidenskabeligt Institut", boliger, forslag om at spørge Biilmann om der kan 
spares i bestemt bygning, frygter planer om spareudgave af medicinske institutter (objekt for kritik) 
hvis præcise beregninger udfærdiges nu, foreslår derfor taktisk at alt holdes så løst som muligt 
m.h.p. at give planen "en Plads i Terrainet"; med lav specifikationsgrad vil der være færre 
holdepunkter for en kritik). 

23.05.1930   - KF (1 blad) til VA: 

(Fortrolig meddelelse vedr. sagens gang i fakultetsudvalg vedr. eksamensform (medicin)). 

05.06.1930   - KF (1 blad) til VA: 

(Refererer departementschef Graaes standpunkt vedr. "Forslaget om Instituttet d.v.s. Universitetet i 
Aarhus" (forelæggelse ved rigsdagens åbning og omfattende fysisk-kemisk institut + professoren i 
filosofi [hidtil kommunal]; kredse i det medicinske fakultet hævder "med en vis Ret" at trængsel er 
størst sidst i studiet (derfor måske deling af studenterne dér på senere tidspunkt); betydning af 
nybyggeri i Århus-hospitaler, diverse vedr. en evt. senere udbygning af lægeskolen til orientering 
for VA; først skal dog loven om en begyndelse gennem rigsdagen). 

07.06.1930   - KF (1 blad) til VA: 

(Understreger at i forrige brev omtalte studenterdeling (KU og Århus) på sidste led af studiet ikke 
angik aktuelle planer men blot var til orientering fordi Graae havde berørt det; opfordrer til at 
fremtidsplaner ikke introduceres nu og forvirrer debatten; om visse fakultetsmedlemmers holdning). 

28.06.1930   - KF (1 blad) til VA: 

KF haft samtale med departementschef Graae: nærmest enige om at en "Inspektør" i Århus kunne 
blive en "ubehagelig Magtfaktor" i forholdet mellem Århus-universitetet og ministeriet; Graae 
foreslog midlertidigt universitetsråd i Århus bestående af 5 mand; om KFs forestående rejse til Kina 
for at hjælpe regeringen dér med planlægning af national lægeuddannelse). 

05.01.1931   - KF (1 blad) til VA: 



(Takker for brev, har set et program (hvilket?) og konstaterer at målene nu er mindre end i 
"[fysikprof.] [H.M.] Hansens og vor Plan", om bygningens indretning, tilbygningen, om 
arkitekternes forberedelse s.m. Fysik og Kemi og snart derefter anatomi; KF forstår ikke VA's 
påstand om manglende velvilje hos fakultetet; KF tilstår at VA's planer om bygning nr. 2 ikke kan 
fange hans "dybere Interesse" før første skridt er gjort - hospitalsplaner må først udføres; KF 
opfordrer VA til - inden byggeri af anatomi - at spørge departementschef Graae om planen vedr. 
fysik, kemi og anatomi nu også ligger fast. Ganske vist er det "farligt at spørge" men nødvendigt 
hvis man vil have besked; dog tidsnok når "Spaden skal stikkes i Jorden"). 

14.01.1931   - KF (1 blad) til VA: 

(Vedr. sagens stilling i rigsdagen, Pürschells opposition; KNs lyst til en gang at samle alle der har 
arbejdet på sagen; udtrykker håb om at der bliver anledning til at drikke et bæger sammen; har fra 
Arup hørt om de vrangvillige socialdemokrater i Århus der hellere vil have et folkebibliotek). 

18.03.1931   - KF (1 blad) til VA: 

(Vedr. sagens stilling (nu nået til landstinget); håb om anledning til "Glædesfest"; inviterer VA og 
Holst-Knudsen til middag søndag inden palmesøndag; nævner at han selv og Arup har fulgt 
forhandlingerne i rigsdagen "med stor Spænding, t[h]i Viborgfolkene har arbejdet stærkt"). 

24.03.1931   - KF (1 blad) til VA: 

(Efter samtaler med Neergaard, Osc. Andersen o.a. må det betragtes som givet at loven vedtages 
med en enkelt "ligegyldig Ændring af Ellinger" men først efterfølgende uge; KN udsætter derfor 
planlagte middag til fred. 10. april). 

03.05.1931   - KF (1 blad) til VA: 

(KF forstår godt at man i Århus er kede af at det trækker ud med den medicinske studieplan; 
fortrolige meddelelser om anatomiens (og histologiens) stilling i fakultetets forhandlinger og KFs 
egne preferencer i så henseende (placering af lille og store eksamen i anatomi); anatomilokaler bør 
ikke ligge i kælderen for hvis anatomien kommer må indretningen være ordentlig; KF udtaler sin 
forståelse for de utålmodige Århus-docenter [kulminerende i "Blinkenberg-sagen (se denne)]). 

22.05.1931   - KF (1 blad) til VA: 

Meddeler (igen) at han finder det en dårlig idé at lade unge studenter tage volontørtjeneste allerede 
før forberedelseseksamen og at fakultetet næppe ville acceptere det - desuden ville det derfra blive 
blive betragtet som en provokation; KF kommenterer VA's beskyldning om at KF af og til fungerer 
som en "Bremse" og fremhæver at han aldrig overfor VA har lagt skjul på sin holdning til de ting 
han spørges om. 

23.06.1931   - KF (2 blade) til VA: 

(Overskrift: Fortroligt. Fakultetets forhandlinger om studieordning har taget en vending ang. 
anatomi; efter KFs skøn betyder dette at studenter vil strømme til Århus; vedr. anatomisk institut i 
Århus; tror departementschef Graae vil satse på Århus først i stedet for byggeri af nyt anatomisk 



institut ved KU; KF finder perspektiverne (som han udfolder) glimrende men indskærper at det hele 
er foreløbigt og fortroligt; udbeder sig VA's syn på sagen). 

01.07.1931   - KF (2 blade) til VA: 

(Har modtaget brev fra VA og meddeler denne at forslaget om at lægge anatomien ned til 
forberedelseseksamen nu var vedtaget i fakultetet og skrivelse til ministeriet udfærdiget; skrivelsen 
ikke som KF kunne ønske det idet den lægger vægt på nyt anatomisk institut i København; om 
konsekvenserne heraf for Århus - herunder en lysning af situationen for Århus' "filosofiske 
fakultet"s vedkommende); anbefaler foreløbig bygning af institut for kemi og fysik hvorved 
popularitet og autoritet stiger, og først når den nye studieordning bliver en realitet, henvender man 
sig fra Århus' side til staten; vedr. VA's spørgsmål om man allerede nu kan begynde med en kemi-
undervisning fraråder KF dette da beskyldninger for andenklassses undervisning let kunne blive 
resultatet - og hvordan forestiller VA sig iøvrigt at en sådan kan averteres som lige med den hos 
professorerne Biilmann og Hansen i København? Desuden om KF som kommende rustaler i Århus; 
vil gerne være fri, har travlt og er "meget lidt indstillet paa den Form af Lyrik" som genren kræver, 
men har altså sagt ja og fordrer derfor ruskantaten fremsendt; fortæller om traditionen med skjorten 
som festdragt (fakulteterne hver sin farve) og foreslår noget lignende til rusgildet i Århus (hvor der 
dog kun er et fakultet (filosofiske fakultets farve: violet)), da "Tiden er stemt for den Slags lette 
Uniformering"; vil vide om der er skikke indført ved rusgildet; vender tilbage til anatomien og 
fraråder at man straks henvender sig til staten om at denne skal træde til). 

06.09.1931   - KF (1 blad) til VA: 

(Beklager at have haft så lidt tid da VA søgte ham og sagde: "Vi maa jo have en Docent i Anatomi"; 
KF spørger hvorfor man ikke blot kan klare sig med Fabricius-Møller da der jo indtil videre kun vil 
være tale om at studenterne i det første år ved siden af kemi og fysik "skal kunne begynde paa 
Anatomi"; om hvad der behøves - tager afstand fra tanken om særskilte undervisningslokaler til 
histologisk afsnit af anatomien da der ikke er brug herfor før hele anatomiundervisningen begynder 
i Århus; håber de to kan tale om tingene ifm. KFs rustale-besøg i byen). 

08.11.1931   - KF (1 blad) til VA: 

(Ønsker at høre hvordan det går med byggeplanerne; er det korrekt at der mangler penge som 
aviserne skriver?; bekymret for VA's helbred og opfordrer (kærligt) den stedse forpustede VA til 
ikke at overanstrenge sig og at tabe sig af hensyn til hjertet). 

15.11.1931   - KF (1 blad) til VA: 

(Bedrøvet over VA's sygdom og deprimeret over oplysninger (fra prof. Hansen og rektor 
Christiansen) om at der ikke er penge nok til den projekterede bygning; om de mørke perspektiver 
såfremt departementschef Graaes anatomi-plan for Århus (histologi-lokaler i det nye hus og senere 
et anneks til dissektion) ikke kan realiseres; KF kommer snart til Århus for at se på sagerne). 

16.03.1932   - KF (1 blad) til VA 

(Lykønskning med det opnåede: statsløn til filosofiprofessoren og til næste år professorgager til 
fagene fysik og kemi; hvornår går byggeriet i gang?; KF skal snart diskutere spørgsmålet om 



designering af fysik- og kemi-professorerne med departementschef Graae; desuden om VA's 
helbred ("Galdesten etc.")). 

28.03.1932   - KF (1 blad) til VA: 

(Da VA ikke synes at vide det tillader KF sig at gøre opmærksom på at han mener at kunne tilskrive 
sig selv en stor del af æren for at have stemt departementschef Kofoed gunstigt for "Professorerne" 
(d.v.s.. de bevilgede); disse var bevilget efter at KF havde ladet departementschefen forstå "hvor 
herligt det var for statskassen at De [VA] nu ville bygge et anatomisk Institut, saa det kunne vente 
med det store herovre" ("Dette blot for Historiens Skyld"); departementschef Graae havde givet 
udtryk for at den anatomiske professor givet ville komme automatisk når blot man i Århus 
arrangerede forberedelsesprøven som foreslået (?), dog næppe før 1934; desuden om docenternes 
situation - tror Albeck da virkelig at denne kan ændres [til statslønnede professorater] allerede i 
"1933??"; docentproblematik nu blot afhængig af statskassen da KU ikke længere gør vrøvl). 

30.03.1932   - KF (1 blad) til VA: 

(Anatomi-planen formentlig god nok - er i hvert fald accepteret at F.C.[C.] Hansen og af Fabricius-
Møller; KFs diverse indvendinger vedr. lokalernes placering og antal; KF vil gerne donere dele af 
sin medicinske litteratur til Aarhus Medicinske Bibliotek [medicinsk læsestue]; beder [utålmodige] 
Albeck undlade at få arkitekterne til at udføre detailtegninger før professorerne er designerede). 

04.07.1932   - KF (1 blad) til VA: 

(Takker for brev og skriver at det jo altid rører en lærers hjerte når han erfarer at han har haft 
betydning for gamle elevers udvikling; om det betydningsfulde at første bygning nu er accepteret af 
KU og ministeriet "saaat De kan gaa løs"; lidt om anatomi og forberedelseseksamen og tidspunkter 
hervedrørende). 

26.08.1932   - KF (1 blad) til VA: 

(Takker for indbydelse til grundstennedlæggelse og efterfølgende middag; er dog desværre 
forhindret (detaljeret redegørelse for forhindringerne); en stor sorg ikke at kunne være tilstede, men 
"det er jo vigtigere at H.M. og Borgbjerg kommer og at den sidste udgyder sin Lyrik", 
lykønskninger etc.). 

03.09.1932   - KF (1 blad) til VA: 

(Ønsker tillykke med det fuldførte (grundsten lagt) og har læst talerne). 

10.01.1933   - KF (1 blad) til VA: 

(Skal til nordjylland og vil gerne træffe VA på vejen). 

<Faber , Knud - I. Hansen: (ligger bagest i Faber-VA-omslag) 

21.08.1912   - KF (1 blad) til I. Hansen: 



(Vedr. skrivelse fra grosserer Mønsted ang. testamentariske betingelser; anledning: ønske om 
opførelse af institut). 

<Faber-planen , korresp. vedr.: 

--- Knud Faber: "Betydningen af en lægevidenskabelig Universitets-Undervisning i Aarhus" (Quod 
Felix, nr. 6, 1926, s. 55-56.) 

--- En mængde af tilkendegivelser i blanketform 

--- Navneoversigter 

--- (udat.) "Forslag til begyndende lægevidenskabelig Falcutet [sic] i Aarhus" 

--- VA's koncept til skrivelse til kolleger vedr. Faber-planen (1 blad koncept) 

04.12.1926 

--- "Adresse til Regering & Rigsdag fra Sygehuslæger i Jylland" (2 sæt d.v.s. adressetekst samt 
original konvolut; (se desuden: Faber, Knud.) 

--- Foredrag: 

--- Albeck , Victor:    Tale i december 1926 i Samvirkets bestyrelse om det Faber-Nina Bangske 
forslag: "Forslag om Oprettelse af en Del af et lægevidenskabeligt Fakultet i Aarhus" (5 blade) 

--- Manus. uden forfatterangivelse og titel - tilsyneladende omhandlende Faber-Bangs forslag. (11 
blade) 

--- Breve: 

--- Geill , Chr.: 08.12.1926 - CG (1 blad) til VA 

--- Graae , departementschef: 

21.08.1926 - G (1 blad) til VA (om møde) 

--- Ibsen , Johs.:  06.12.1926 - JI (1 blad) til VA 

--- Leschly , W.: 06.12.1926 - WL (1 blad) til Bang 

--- Lægevidenskabelige Studenterraad , Det: 

12.12.1927 - DLS (v. Aalkjær) (2 blade) til VA 

--- Stürup , Jørgen:  07.12.1926 - JS (1 blad) til prosektor Gregersen 

--- Videbech , P.:  18.12.1926 - PV (2 blade) til VA 



--- Thons , (amtmand, navn ulæseligt): 

24.06.1926 - Thons til VA (om møde) 

<Faber-diverse (Knud Faber): 

Politikens kronik (udklip) 07.04.1930: "Kampen mod Aarhus Universitet". 

Politikens kronik (udklip) 29.09.1931: "Rustale i Aarhus" (i Studenterforeningen i Aarhus) 

<Farmaceutisk Læreanstalt i Århus, om en,: 

25.03.1921   Skrivelse til VA med ulæselig signatur 

kan måske være apoteker M.N. Reimers. 

<Filosofiske Fakultet (KU) 

(se tillige dekanerne, f.eks. Bøgholm): 

18.11.1931   - KUs Filosofiske Fakultet (2 blade gennemslag) 

til undervisningsministeriet: (vedr. 1931-ansøgningen fra UiJ om eksamensret) 

<Filtenborgs legatmidler : 

--- Gennemslag af 2 blade vedr. henholdsvis etatsraad Filtenborgs testamente og arvingernes stilling 
til sagen (1926). 

--- Oversigt vedr. nydere af studielegat E 1929. 

--- Oversigt vedr. nydere af studielegat F 1930. 

<Fisker , Kay: 

14.12.1932   - KF (Telegram) til VA: 

(Ordlyd: "Hjertelig Hilsen og Lykønskning beklager ikke at kunne være tilstede = Kay Fisker + " 
(kransehejsningen)) 

Fisker. Møller. Stegmann. Arkitekter .: 

12.01.1933   - FMSA (1 blad) til VA: 

"Opgørelse over Byggearbejder pr. 12. januar 1933" 

< Frandsen , Ernst: 



14.11.1930   - EF (1 blad + bilag (2 blade)) til VA: 

(Da bilaget er et (fragment af) stencilat af en stærkt reaktionær Holbergkonception (tilsyneladende 
vedr. receptionen af "Jeppe på Bjerget" gennem tiderne) og refererer til årstallet 1938 synes der ikke 
at være sammenhæng mellem Frandsens tekst og bilag, omend de ved modtagelsen var hæftet 
sammen. Frandsens tekst oplyser Albeck om, at denne hermed endelig modtager et materiale, som 
Frandsen havde overdraget Holst-Knudsen i forventning om, at denne ville videregive det til 
Albeck). 

<Funktionærpladser , ansøgende breve til VA vedr.: 

16.12.1932:  Tage Arnt vedr. stilling som finmekaniker 

20.12.1932:  William Hauge Nielsen 

vedr. stilling som underordnet funktionær 

01.01.1933:  S. F(S?)arup-Gregersen 

vedr. stilling som maskinmester 

17.01.1933: Konstabel 221 , Vinterbatteri Aarhus (intet navn) 

vedr. stilling som pedel 

<Fødselsanstalten , korrepondance m.m. vedrørende: 

--- Bie , L.: 

01.11.1930: LB (1 blad) til VA (opf. til at skrive art.) 

--- Erichsen Aage Bay (lrs.): 

16.10.1930: ABE (1 blad i orig. konvolut) til VA (forespørgsel om hyppighed af vaginal massage 
p.b.a. retssag + efterfølgende rykker for svar af 22.10.1930. Koncept til VA-svar herpå bag på 
sidstnævnte)) 

--- Indenrigsministeriet : 

skrivelser 1931 og 1932 vedr. isolationsafd. og en 2.reservelægestilling 

--- Meyer , Leopold - korrespondance med Leopold Meyer ligger under gruppen: <Lægefaglige 
breve (undergruppe II). 

--- Olsen , Axel: 

28.07.1928: AO (1 blad) til AO om bog han har fundet til VA; om det daglige arbejde, antal fødsler 
mv. og klinicister. 



12.08.1930, 10.08,1930, 07.02.1931, 13.02.1931 (tilstandsberetninger til den bortrejste VA) (vedr. 
AO-korrespondance: se tillige: "Lovens behandling") 

--- Packness (Bent) (arkitekt): 

udateret: VA (koncept) til P (vedr. udvidelse/ombygning) 

--- Sagen Dr. Frisch mod overlæge Albeck: 

udateret, men efter 1917. Fremstillingen (2 db-blade folio med 6 sider beskrevne), hvis forfatter 
ikke er angivet, henstiller konkludernde til voldgiftsretten at afvise sagen (om ukollegial adfærd) 
mod Albeck. (Det anvendte papir synes påfaldende at svare til papir anvendt af prosektor Gregersen 
(KH) i en svarskrivelse 1921 til stedudvalget under kommissionen (se: Kommissionen)); dette være 
dog blot her nævnt som evt. udgangspunkt for evt. senere beskæftigelse med sagen). 

--- Sandberg , L. (stadsgartn.): 

15.05.1929: LS (1 blad) til VA 

(om priser på havearbejde) 

--- Sundhedsstyrelsen/Hovedrevisoratet (Justitsministeriet)? : 

maj 1929: 

VA til formentlig Sundhedsstyrelsen eller Justitsministeriets Hovedrevisorat (3 blade gennemslag) 
(VA forsvarer sin regnskabsfører og leverer et billede af stedets konsumforhold, margarinekvalitet 
etc.)) 

--- korrespondance vedr. formalinovn (endnu ikke katalogiseret) 

--- korrespondance og afskrifter vedr. abortus provocatus 

--- u. dato - VA (1 blad, kladde) til fru Hertz (vedr. en ansat) 

--- Diverse lægebreve: se <Lægefaglige breve (gruppe I (og II: L. Meyer)) 

--- Diverse udenlandske lægebreve: se <Lægefaglige breve (undergruppe III) 

--- korrespondance vedr. klinicisterne (se tillige under: Kursus i Fødselshjælp ) - endnu ikke 
katalogiseret. 

--- 1921 og 1923: korresp. m. Hjemmets Forlag vedr. "Moderkundskab" o.a. 

--- Anbefalet "Ansøgning om kommunal Friplads paa Den jydske Fødselsanstalt" (1930) 

--- "Blandet omslag": Mat. vedr. anstalten og overlægeboligen, korresp. og kalkulationer 1919-20 
(arkitekt Varming), liste over litteratur lånt fra Statsbiblioteket til anstalten, korrespondance 1925 



vedr. bækken-udslagningskummer og 1927 vedr. vand-ledninger i tilbygning, korrespondance 1921 
vedr. varmemester Henriksens [Hendriksens] titulatur etc. 

--- Effekter: 

------ "Forslag til Overlægebolig ved Den jydske Fødselsanstalt" (blåtryk og tegning 1918 fra 
arkitekt Varming) 

------ "Den jydske Fødselsstiftelse - Udvidelse" (blåtryk 1918) 

------ Postkortfoto: "Den nyfødte bades og klædes" 

------ lønregulativ vedr. underordnede lægestillinger 

------ Hygiea 31. jan. 1920 m. indl. avisudklip om kønsskifte 

------ Undervisnings- eller konferenceplancher, opbevares andetsteds. 

<Fødselsfaglige foredrag og case-studies 

--- Victor Albeck: 

Diskussionsopläg ved Gynäkologkongressen i Oslo. Juni 1929. 5 foliosider, hvori er indlagt trykt 
program for "Nordisk kirurgisk forenings 17de møte i Oslo 27de-29de juni 1929" og en lap papir 
med notater. 

--- Victor Albeck: 

"De perniciosalignende Svangerskabs-Anämier" (u.å.). Foredraget (11 s.) er indlagt i en 'protokol', 
hvori der er anført eksempler på "Perniciosalignende Anæmier i Svangerskabet". Overlæge Albeck 
anfører såvel egne som andres tilfælde over 51 sider. Endvidere diverse løst skema-materiale. 

<Første universitetsbygning , korrespondance og andet 

vedr. universitetsgrunden, konkurrence og forberedelser (se endvidere: Effekter): 

--- Akademisk Arkitektforening : 

05.07.1930: AA (1 blad) til VA: 

(vedr. udgifter til afholdelse af arkitektkonkurrence). 

--- "Anordning om Regler for Ansættelse af Professorer ved Københavns Universitet" (1918): (lå 
mellem konkurrencepapirer og er formentlig studeret forud for ansættelse af Hakon Lund og Buch 
Andersen). 

--- Buur , Chr.: 



25.05.1932: CB (1 blad) til VA: 

(vedr. byggeplanernes forelæggelse for Samvirkets plenarforsamling). 

--- Draiby , Fred. M.R. (Stadsarkitekten): 

12.08.1929: FMRD (1 blad) til Jakob Jensen: 

(vedr. omkostninger til bygningsarbejde). 

18.10.1930: FMDR (1 blad) til VA: 

(følgeskrivelse til medsendt materiale (ej tilstede) vedr. universitetskonkurrencen). 

22.11.1930: FMDR (1 blad) til VA: 

(følgeskrivelse til ændret konkurrenceprogram (ej tilstede)). 

--- Jensen , Jakob (borgmester, fmd: byggeudvalg): 

28.05.1930: JJ (1 blad) til UiJ: 

(meddeler hvad indenrigsministeriet har udtalt vedr. overdragelse af grund). 

17.04.1931: JJ (1 blad) til UiJ): 

(vedr. godkendelse af forslag til betingelser for arkitektkonkurrence). 

22.04.1931: JJ 

(1 blad gennemslag) til Undervisningsministeriet: 

(vedr. kommunens beslutning ang. udskrivning af konkurrence). 

12.05.1931: JJ (1 blad) til UiJ): 

(vedr. skrivelse fra undervisningsministeriet om konkurrencekomité). 

16.11.1931: JJ (1 blad) til Samvirket: 

(beder Samvirket drage konsekvenserne af arkitekt- m.m.-konkurrencens afholdelse). 

01.12.1931: 

professorerne Einar Biilmann og H.M. Hansen (1 blad afskrift) til JJ: 

(Da det ligger ud over hvad HMH og EB kan påtage sig at medvirke ved nærmere planlægning af 
laboratorier etc., anbefales det at få ansat de kommende fagprofessorer). 



03.12.1931: JJ (1 blad) til VA: 

(JJ udbeder sig som formand for byggeudvalget "et klart Program for Bygningens Indretning" samt 
diverse oplysninger). 

07.12.1931   - VA (1 blad) til JJ: 

(om bygningens indretning, herunder anatomi - Desuden et langt fyldigere udkast til brevet af 7.12 
og en mængde materiale (notater, oversigter, afskrifter, regnskabsoverslag) vedr. problemer med 
indretning af uni.bygn. m.h.t. anatomi). 

08.12.1931   - VA (4 blade gennemslag) til JJ: 

(som svar på JJs brev af 03.12.1931 leveres en længere redegørelse for nødvendige ændringer i 
byggeprogram (som følge af anatomi på forberedelses-eksamen). Bilag: Afskrift af skrivelse af 
03.07.1931 fra det lægevidenskabelige fakultet til konsistorium angående LF-studieordning. 

17.12.1931: 

Udvalget for Kommunens Hospitaler v/ Mousten til JJ (videresendt til VA): 

(vedr. evt. udvidelse af sektionsbygning ved KH). 

15.01.1932: JJ (1 blad) til VA: 

(Foreslår møde mellem "Udvalget for Universitetet" og arkitekten). 

27.05.1932: 

Samvirket til byggeudvalget: 

Afskrift af skrivelse af 27.05.1932 fra Samvirkets bestyrelse til byggeudvalget for universitetet i 
Århus vedr. det udarbejdede projekts omfang. Bilag: afskrift af skrivelse af 11.04.1932 fra 
undervisningsministeriet til UiJ vedr. driftstilskud. 

07.06.1932: 

P. Hammerich (3 blade gennemslag) til formanden for "Byggeudvalget for Aarhus Universitet", 
Jakob Jensen, indeholdende fortegnelse over pengegavebreve. (S-U-papir). (flere end registreret) 

--- Konkurrencen , diverse vedr.; en samling: 

(indeholdende tryksag: "Program for en Konkurrence om et Universitet i Aarhus" (7 s., 02.05.1931) 
samt bedømmelse (ufuldst.), gennemgang, honorarregler). Se tillige: manuskripter, herunder VA: 
"Planerne for et Universitet i Jylland". 

--- Lund , Hakon: 



22.12.1932: HL (1 blad) til VA: 

(vedr. tidspunkt for forhandlingsmøde i Århus). 

--- Materialesamling vedr. 1. bygning : 

04.06.1930: M.C. Holst (4 blade) til rektor Christiansen (kritik af ordning af betænkning vedr. 
institutbygning. 

--- Diverse bygningstegninger, oversigter vedr. murer- og tømrerentreprisen; diverse "bilag" 
(formentlig til betænkning om bygningen), herunder plan for bebyggelse af universitetsgrunden; 
mat. vedr. konkurrence, gennemslag af henvendelser vedr. bidrag (se tillige: Universitets-
Samvirket). Desuden 2-siders notat (i flere udgaver) vedr. "Rumfordelingen i et anatomisk institut". 
Desuden en slags betænkning skrevet af et "jeg" (uidentificeret) vedr. "Spørgsmaalet om 
Oprettelsen af Institutter for patologisk Anatomi og Retsmedicin" (i tilknytning til KH) (5 
foliosider) samt oversigt over de årlige driftsudgifter for et fysisk-kemisk institut (12.06.1929). 

--- Niepoort & Wied : 

20.09.1932: N&W (1 blad) til VA: 

(vedr. overslag for ingeniørarbejder). 

28.12.1932: N&W (1 blad) til VA: 

(vedr. professorerne Lund og Buch Andersens Århus-besøg; desuden om leveringstider for elektrisk 
"Eksperimentanlæg")). 

09.01.1933: N&W (1 blad) til VA: 

(følgeskrivelse vedr. indkomne tilbud) samt 3 blade gennemslag vedr. tilbud på 
rørlægningsarbejder, lavtryksdampanlæg, elektrisk lys og kraft (06.01.1933). 

--- Tryksag (1 blad): 

"Om Betydningen af Oprettelsen af et fysisk-kemisk Institut ved Universitetsundervisningen i 
Jylland" (af M.(C.) Holst og L. Christiansen), 04.02.1929. 

--- Tryksag (8 sider): 

"ad akademisk Lærerforsamling 17. Oktober 1929" vedr. "Forslaget angaaende Oprettelse af et 
Institut for Kemi og Fysik ved Universitetsundervisningen i Jylland". Tryksagen gengiver flg.: 

(1)       - skrivelse af 13.08.1929 fra UiJ til Undervisningsministeriet; 

(2)       - skrivelse af 19.09.1929 fra E. Biilmann og H.M. Hansen til Det matematisk-
naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet; 



(3)       - skrivelse/udtalelse af 08.10.1929 fra dekan H.M. Hansen, Det matematisk-
naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, til Konsistorium; 

(4)       - skrivelse/udtalelse af 08.10.1929 fra Det lægevidenskabelige Fakultet til Konsistorium. 

--- VA/Universitetsundervisningen: 

udateret koncept (august 1929?) (2 udgaver, hver á et dobbelt folioblad) til skrivelse til 
undervisningsministeriet. Idet der inde i materialet ligger skrivelse af 04.09.1929 fra konsistorium 
ved KU til Universitetsundervisningen henvisende til sidstnævntes skrivelse af 13.08.1929, tør 
nævnte dato antages at være den endelige udgaves datering. (anmodning om oprettelse af en 
førsteårsundervisning for lægevidenskabelige studerende). 

<Grau , Andreas ("Dybbøl-Posten"): 

22.09.1930   - AG (1 blad) til VA: 

(vedr. evt. forsoning og samarbejde med sønderjyske kredse om universitetssagen). 

<Grundstensnedlæggelsen august 1932, efter: 

(en omfattende mængde lykønskninger til VA i anledning af fortjenstmedaljen og 
grundstensnedlæggelsen - også fra familie; se også <Domes) 

<Grundtvig , V.: 

08.01.1929   - VG (1 blad) til VA: 

(lykønskning v. 60-årsdagen; udtrykker taknemlighed over samarbejdet vedr. udviklingen af en 
medicinsk bogsamling). 

19.06.1931   - VG (1 blad) til Universitetsundervisningen: 

(vedr. anvisning af et beløb til indkøb af bøger). 

<Graae , Fr. (departementschef): 

(se tillige: "Undervisningsministeriet”): 

02.09.1930   - VA (1 blad, kopi) til FG, ufuldendt: 

(vedr. administrationsspørgsmålet (en inspektør eller et råd), refererer til brev af 28.06.1930 fra 
Knud Faber til VA). 

04.09.1930   - FG (1 blad) til VA: 

(FG svarer på VA's brev af 02.09.1930). 



27.05.1931   - VA (1 blad koncept) til FG: 

(UiJ's bestyrelse vil gerne besøge FG) 

<Göteborg Högskola 

29.06.1929   - GH (1 blad) til VA: 

(v/ rektor Sylwan vedr. indbydelse af Göteborg til besøg i Århus - se till.: lærerforsamlingen 
12.03.1930) 

11.09.1929   - GH (1 blad) til VA: 

Skrivelse fra Göteborgs Högskola vedr. samkvem mellem institutionerne (adskillige signaturer, 
heriblandt Sylwans). 

06.05.1930   - Sten De Geer (1 postkort) til VA: 

(takker for brev, mindes Århusbesøg i Göteborg og henviser til forsiden af postkortet der viser "vår 
ekonomiska fakultet" organiseret selvstændigt som en "liten högskola"). 

<Hammerich , Paul (se tillige: Universitets-Samvirket: 

08.07.1930   - PH (2 blade (Samvirke-papir)) til VA: 

(vedr. udvalg om erhvervsfakultet; forslag om nye medlemmer hertil og til Samvirket) 

19.05.1932   - PH (1 blad) til VA: 

(vedr. skænkning af materiale). 

17.06.1932   - PH (1 blad) til VA: 

(vedr. forslag om oprettelse af "Foreningen Aarhus Universitet's [sic] Venner"). 

29.06.1932   - PH (1 blad) til VA: 

(vedr. donationer (Lausen), materiale-skænkning, PHs afrejse til ferielandet og en afværget 
automobilulykke). 

10.10.1932   - PH (1 blad) til VA: 

(vedr. buste af VA). 

02.08.1932   - PH (1 blad) til VA: 

(vedr. Lausens ikke blot anonyme men hemmelige gave) 



09.01.1933   - PH (1 blad) til VA: 

(fødselsdagsgratulation og opfordring til nu at blive helt rask inden arbejdets genoptagelse). 

<Hansen , F.C.C. (Anatomisagen): 

04.10.1928   - FCCH (1 blad) til VA: 

(vedr. spørgsmålet om anatomi ifm. en evt. lægevidenskabelig begyndelsesundervisning). 

20.01.1932   - FCCH (1 blad) til VA: 

(udtrykker glæde over at hans gennemsyn af bygningsplaner [antgl. anatomi] sammen med 
Fabricius-Møller har været til nogen nytte). 

07.05.1932   - FCCH (1 blad) til VA: 

(vedr. prosektor Hou-Jensens evt. interesse såfremt et professorat i anatomi måtte blive opslået i 
Århus). 

15.05.1932   - FCCH (1 blad) til VA: 

(beklager at man ikke traf hinanden ved bestemt lejlighed; om den kommende konkurrence mellem 
KU og Århus om bevillinger). 

21.12.1932   - FCCH (1 blad) til VA: 

(konfidentielt brev om mulig snarlig ændring af studieordningen fra året forinden (anatomiens 
placering) og om konkurrencen mellem KU og Århus). 

<Hanssen , H.P. (se tillige: Bertel Jensen): 

13.01.1930   - HPH (1 blad) til VA: 

(vedr. tidspunkter for forelæsninger om Sønderjyllands nyere historie). 

20.01.1930   - HPH (1 blad) til VA: 

(igen vedr. tidspunkter for forelæsninger). 

24.01.1930   - HPH (1 blad) til VA: 

(vedr. forelæsninger - sagen nu i orden, takker for middagsindbydelse). 

25.03.1931   - HPH (1 blad) til VA: 

(efter redegørelse for et møde uden interesse for universitetssagen lidt om sagens stilling i rigsdagen 
(se tillige: "Lovens behandling")). 



<Hasle , Henning: 

05.09.1929   - HH (1 blad) til VA: 

(meddeler at have påbegyndt mauduktionskursus til 1.del af juridisk embedseksamen for de nye 
studenter, om antal og studieretning. [På brevet har modtageren skrevet tre navne]. 

<Hasted , Svend: 

20.07.1931   - SH (1 blad) til VA: 

(vedr. juridisk manuduktion: om udvidelse af "vort Manuduktionsfirma" og krav om vederlagsfri 
lokaler i Teknisk Skole). 

30.07.1931   - SH (3 blade) til VA: 

(vedr. juridisk manuduktion: stærkt forurettede SH om diverse intriger i bl.a. kredsen af mulige 
munuduktører). 

01.08.1931   - VA (1 blad koncept) til SH: 

(svar på skrivelse fra SH). 

05.08.1931   - SH (2 blade) til VA: 

(vedr. juridisk manuduktion: samme emne som 30.07.1931)). 

<Haugsted , Ejler: 

08.12.1922   - SH (3 blade ordnet som 'bog') til VA: 

(Redegørelse til VA om "Aarhus' Udvikling"). 

<Hoffmeyer , Skat: 

24.05.1932   - SH (1 blad) til VA: 

(vedr. teologisk undervisning: SH refererer møde med yngre KU-teologer om Århus). 

25.06.1932   - SH (1 blad) til VA: 

(vedr. teologisk undervisning: SH skriver på bagside af et samme dag af SH modtaget brev fra TF-
dekan Niels Munk Plum. Denne fremsender underhåndsmeddelelse om hvad han til sin forfærdelse 
har erfaret vedr. en udtalelse fra konsistorium, der hverken kan billige eller misbillige en ikke ved 
faste lærere ordnet undervisning). 

1932   - SH (1 visitkort) til VA (bilagt skrivelse fra Oluf Schwarz til SH. 



OSs skrivelse poststemplet 15.07.1932 (måned dog utydelig): 

(vedr. teologisk undervisning: det ønskes af OS oplyst om en teologisk undervisning påbegyndes i 
Århus). 

18.10.1932   - SH (2 blade) til VA: 

(vedr. Oscar Andersen-sagen: indeholder afskrift af den fornærmede OAs brev til SH). 

<Holst , M.C.: 

06.05.1919   - MCH (1 blad) til VA: 

(foreslår henvendelse til Hans Broges døtre (fruerne Mønsted og Rømer) via Wied og L' (antgl. 
Lausen) vedr. donationer og tilbud om efter amerikansk model at opkalde univ. efter Broge. Om 
forholdet mellem byens rigmænd indbyrdes, etc. 

28.11.1921   - MCH (1 blad) til VA: 

(oplysninger om økonomiske forhold ved Norges tekniske Højskole). 

30.07.1929   - MCH (1 blad) til VA: 

(sendt fra Neunahr: svar på brev fra VA; uspecificeret om det "Kæmpe-Arbejde" der foreligger). 

<Holst-Knudsen , C.: 

27.07.1928   - CH-K (1 blad + bilag 2 blade) til VA: 

(CH-N opfordrer VA i Neunahr til at skrive til professor cand.theol. Jacobsen for at få startet en 
teologisk undervisning. CH-K vedlægger udkast til skrivelse om 2-års teologiundervisning, se: VA's 
Korrespondancebog 20.07.1928-15.08.1928). 

18.12.1931   - VA (1 blad koncept) til CH-K: 

(VA udbeder sig ti afskrifter af fremsendt plan (ej her tilstede)). 

<Hye-Knudsen , Johan: 

06.12.1932   - JH-K (1 blad) til VA: 

(vedr. kantate til indvielsen). 

<Indbydelser : (til Aarhus tekniske Skoles 100-års jubilæum) 

<Jensen , Bertel: 

06.01.1933   - BJ (1 blad) til VA: 



(BJ henleder opmærksomheden på H.P. Hanssens kommende højskoleforedrag; se tillige: H.P. 
Hanssen). 

<Jensen , I.K. Ryge: 

18.11.1929   - IKRJ (1 blad) til bestyrelsen for Universitetsundervisningen: 

(foreslår omordning af hebraisk-undervisning, skuffet og træt). 

25.11.1929   - IKRJ (1 blad) til VA: 

(efter at VA har svaret at ordningen vedr. hebraisk ej kan ændres, affinder IKRJ sig hermed). 

24.07.1931   - IKRJ (1 blad) til bestyrelsen for Universitetsundervisningen: 

(vedr. teologisk undervisning: forhøjelse af undervisningshonorar). 

<Jensen , Jakob (se: Første universitetsbygning): 

<Jessen , Tage: 

05.11.1931   - VA (1 blad koncept) til TJ: 

(vedr. indholdet: se VA's Korrespondancebog 07.11.1931, hvor afskrift af endelig udgave af brevet 
findes). 

<Juul , L. (amtslæge): 

02.01.1930   - LJ (3 blade) til VA: 

(planer til medicinske indledningsforelæsninger) 

08.12.1930   - LJ (1 blad) til VA: 

(vedr. evt. optagelse af fotografier af personer af betydning for universitetssagen) 

u.å.                 - LJ (1 blad) til VA: 

(om universitetssagen, formentlig sent 1930, ikke senere end forår 1931) 

<Jydsk Medicinsk Selskab : 

En uordnet mængde materiale, herunder VA's protokol 1920-24 

(I konvolut vedr. "Mødet i Fredericia" ligger ms'er fra diskussion om, hvad Statsbiblioteket er for 
noget - tilsyneladende på baggrund af perfidt indlæg fra landsarkivar Georg Saxild. Desuden 
Dokument vedr. overdragelse til Selskabet af Medicinsk Læsestue). 



<Kielberg , F.K.: 

07.03.1929   - VA (1 blad, kopi) til FKK: 

(vedr. bidrag til Samvirkets indsamling). 

11.03.1929   - FKK (1 blad) til VA: 

(svar på VA's brev 07.03.1929). 

<Kier , Vilh.: 

19.07.1926   - VK (1 blad (SU-papir) til VA: 

(vedr. C.A.R. Bech (ej "Beck") der ønsker sit bidrag tilbage iht. gavebrevs påtegning). 

21.01.1929   - VK (1 blad (SU-papir) til VA: 

(vedr. bankanbringelse af bidrag fra Otto Mønsted). 

11.03.1929   - VK (1 blad) til VA: 

(VK frasiger sig hvervet som kasserer for Samvirket). 

<Kliniske kurser, de (korresp. vedr.): 

--- Poulsen , K., fmd f. Det medicinske Studenterraad: 

22.09.1924: KP (et blad) til Lærerne ved det i Aarhus afholdte kliniske Kursus 

--- Rahlff , Aage:       13.10.1928: AR (1 blad) til VA 

--- Rahlff , Aage:       16.10.1928: VA's svar (1 blad afskrift) til AR 

--- Rahlff , Aage:       01.11.1928: AR (1 blad) til VA 

--- Rahlff , Aage:       05.11.1928: AR (1 blad) til VA 

<Knudsen, Regnar: 

14.06.1928   - RK (1 blad) til VA: 

(P.v.a. Jydsk Pædagogisk Selskab tiltræder RK universitetsbestyrelses ønske om at give studerende 
adgang til selskabets møder; andet samarbejde (forelæsninger)). 

udateret         - RK (1 blad) uden spec. modtager: 

"Udkast til en Undervisningsplan for 1. Aars Undervisning i Engelsk ved Aarhus Universitet". 



<Kommissionen , 1919-25: 

(diverse kommisionsintern korresp., referater og andet materiale, herunder VA-ms). 

<Konkurrencen om docenturet i dansk litteratur , 

korrespondance vedr., (kronologisk ordnet): 

--- Friis , Oluf: 14.06.1929: OF (1 blad) til VA 

--- Brøndum-Nielsen , J.: 26.06.1929: JB-N (1 bl.) til VA 

--- Brøndum-Nielsen , Johs.: 26.06.1929: JB-N (1 blad i afskrift) 

til C. Holst-Knudsen 

--- Afskrift af dommerudvalgets udtalelse 20.08.1929 (2 blade) 

--- Friis , Oluf: 17.09.1929: OF (1 blad) til VA 

--- Møller , Christen: 19.10.1929: CM (1 blad) til VA 

<Kopibreve , genparter m.v. (lå samlet) 

--- plan for Acta Jutlandica 1930-33 

--- forslag til Universitets-Samvirkets underudvalg ved forestående indsamling januar 1929 (med 
VA's notater om indsamlingens stilling) 

--- Afskrift af skrivelse til teologiske fakultet (KU) fra bestyrelsen for UiJ 27.05.1932. 

--- henvendelse fra Universitets-Samvirket til Kjøbstædernes almindelige Brandforsikring 
16.11.1932 

--- Afskrifter af skrivelse af 21.12.1932 fra konsistorium (KU) og skrivelse af 29.10.1932 fra KUs 
filosofiske fakultet vedr. spørgsmålet om eksamensret til skoleembedseksamen i sprog og historie 
s.m. sekretær Holst-Knudsens følgeskrivelse 

--- oversigt til Universitets-Samvirkets bestyrelse og byggeudvalg 29.12.1932 vedr. indsamlede 
gaver i form af materialer 

--- afskrift af skrivelse fra Ludvig Wohlert til Samvirket 21.12.1932 (vedr. indsamling) m. Paul 
Hammerichs kommentarer og forslag til VA 

<Korrespondancebog , Victor Albecks, 15.06.1928-16.12.1932 

15.06.1928 



VA skrevet til Island ang. klinicister, givet ordre til indk. af Samvirkets besty. m.h.p. behandling af 
Studentergaarden, samtale med Vilh. Kier vedr. frokostarrangement på Ørnereden (i forb.m. 
gymnasie-rektorers besøg), anmeldt besøg i Teknisk Skole, anmeldt Jydsk Medicinsk Selskabs 
besøg i Observatoriet, diverse andre besøg, timelang samtale med pastor Balslev resulterende i 
undervisning for unge teologiske studerende (planen indbefattende Ryge-Jensen), Regnar Knudsens 
svar fra Jydsk Pædagogisk Selskab (afskrift), svar fra sognerådsformand i Vejlby vedr. tegning af 
bidrag. 

17.06.1928 

Vedr. rektorernes møde i rådhussalen. 

18.06.1928 

Møde i Samvirkets bestyrelse, besøg af student Lüders (som ønskede at udgive blad om 
Aarhusuniversitetet). 

19.06.1928 

Rektor Christiansen og Holst-Knudsen mødtes med VA hos sidstnævnte vedr. meddelelser til 
skolerne/rektorerne. 

20.06.1928 

Om møde i universitetsbesty., brev fra Rubow der klager over at man i Århus har været indiskrete 
med hans ansøgning til docentstilling, samtale med Hulda Petersen der finder det uretfærdigt at ikke 
også kvindelige studenter kan bo på Gaarden, henvendelse fra restauratør Jørgensen med tilbud om 
at "holde Studentergaard" i Riiskov Badehotel for 40 studenter, mere om møde i 
universitetsbestyrelsen: om pris på 1.klasses docenter (men ville byrådet acceptere årsløn på 7 og 
ikke 6.000 kr.?). 

21.06.1928 

Brev fra arkitekt Fritz Schlegel (om hans planer havde nogensomhelst interesse) og gengivelse af 
VA's henholdende svar herpå. 

22.06.1928 

Om møde i Samvirkets bestyrelse, hvor der fremlagdes besked fra departementschef Graae om at alt 
nu ville gå i orden, hvor jornalist Jens Larsens forslag om tombola på rundskuedagen til fordel for 
indsamlingen behandledes, og hvor pastor Balslevs forslag behandledes. 

23.06.1928 

VA modtaget udkast til kgl. anordning, derfor samme dag indk. til møde i universitetsbestyrelse og 
Samvirke-bestyrelse, VA modtaget (privat) brev fra prof. Hammerich om at det filosofiske fakultet 
(KU) holder sit sidste møde to dage senere, og - skriver VA - "Efter denne oplysning er det 



nødvendigt at handle hurtigt og energisk", hvorpå skrivelse afgår til KU vedr. forskellige 
hastesager, herunder godkendelse af ansøgere. 

28.06.1928 

Brev fra Blinkenberg der kunne tænke sig at vide om han ville blive ansat, af VA's svar (gengivet) 
fremgår at VA ikke kan tro andet. 

29.06.1928 

Modtaget brev fra undervisningsministeriet, der ikke vil bekræfte forslag til vedtægter, men heller 
ikke har indvendinger hertil, tlf.samtale med undervisningsministeren, som anbefaler dr. 
Himmelstrup til professoratet i filosofi. 

30.06.1928 

Brev fra Andr. Møller (kont.chef i uni.ministr.) (gengivet) om at man herfra henstiller, at 
professoratsbesættelsen sker efter opslag (sidst på måneden: udsendelse af skrivelse til danske 
studenter af 1928). 

10.07.1928 

Besøgte prof. Oluf Thomsen der var villig til at opgive sin stilling ved KU "hvis man kan skaffe 
ham et Institut med 2 Assistenter og 1 uvidenskabelig Assistent; et Annuum på 15.000 Kr og en 
passende Gage (12-14.000)". VA oplyste Thomsen om at hans idé (med patologi-start) ikke passede 
så godt med de foreliggende planer (fysik/kemi). 

20.07.1928-15.08.1928 

- VA opholder sig på Bad Neuenahr: 

Her korresp. med Holst-Knudsen vedr. spørgsmålet om en teologisk manuduktions-undervisning, 
afskrift af VA's brev til prof. Jacobsen vedr. en teologisk undervisning i Århus. 

17.08.1928 

Møder i universitetsbestyrelse og Samvirke-bestyrelse hvor VA redegjorde for en skrivelse (fra 
prof. Østrup) vedr. problemer med KUs godkendelse af ansøgere til docentstillinger og oplysn. om 
at næste fakultetsmøde først foregik i september; i forlængelse heraf skrev VA til henholdsvis prof. 
Kuhr (gengivet) og Østrup og bad dem få indkaldt til et beslutningsdygtigt fakultetsmøde i tide, VA 
orienterede Samvirkets bestyrelse om de nævnte sager, og man behandlede diverse vedr. 
Studentergaarden foruden andre spørgsmål. 

25.09.1928 

VA havde 4 timer langt besøg af amtssygehusets overlæger Fabricius-Møller og Aage Th.B. 
Jacobsen vedr. grundlæggelse af lægeskole (sidelangt ref.). 



28.09.1928 

Opfordret af Fabricius-Møller skrev VA brev til F.C.C. Hansen (gengivet) om medicinsk 
undervisning. 

29.08.1928 

VA skrevet til Knud Faber (ej gengivet) og sat ham ind i sagerne vedr. planer for lægevidenskabelig 
undervisning (i fire første semestre), desuden skrevet til bestyrelsen for kommunens hospitaler og 
for Amtssygehuset (gengivet) m.h.p. at få opklaret mulighederne for samarbejde. Modtaget 
skrivelse fra prof. Henry Ussing vedr. juridiske studerende, derpå svaret Ussing (gengivet) at man 
takker for hans brev, hvori han meddeler, at man i Kbhvn ikke tillader, at en begynderundervisning 
i Århus i jura kan foregå i form af gæsteforelæsninger. VA oplyser, at man nu agter skrive til 
juridiske fakultet vedr. "en egentlig universitetsundervisning for juridiske Begyndere herovre". 

07.10.1928 

VA på besøg i København, visit hos prof. Biilmann og samtale med Faber og Arup. 

13.10.1928 

VA skriver til prof. Biilmann vedr. en lægevidenskabelig forberedelseseksamen (gengivet), VA 
modtaget brev fra overlæge Rahlff vedr. administration af (allerede eksisterende) undervisning af 
ældre medicin- studerende (sommer- og vinterkurserne) og VA's nedfældede "Bemærkninger 
hertil". Modtaget skrivelse fra prosektor Gregersen vedr. volontørtjeneste (se: Breve vedr. 
Volontørtjenesten). 

15.10.1928 

VA's venligt afvisende brev til Rahlff vedr. dennes forslag ang. ændringer i administrationen af de 
medicinske sommer- og vinterkurser. 

16.10.1928 

VA skriver til Gregersen (gengivet) vedr. volontørtjenesten. 

16.10.1928   (eller 06.10) 

VA modtaget brev fra dr.phil. Ludvigsen vedr. boggave. 

25.10.1928 

Meddelelse om at Ludvigsens boggave befandt sig på godsbanegården. 

27.10.1928 

Bestyrelsesmøde i Samvirket - Blinkenberg til stede som repræsentant for lærerforsamlingen, 
dennes ønsker om et fuldstændigt humanistisk fakultet. 



(udat.) 

Bemærkn. om VA's tilbagetræden som fmd. f. Naturhistorisk Museum. 

19.03.1929 

Modtaget ansøgning vedr. dansk litteratur og klassisk filologi, VA har besvaret personligt brev fra 
Oluf Friis, tilsvarende med Holstein-Rathlou. 

(udat.) 

Afskrift af brev til prof. Bøgholm vedr. ansættelse af det nye docentkuld. 

29.05.1929 

Rekvireret materiale sendes til Bøgholm, brev modtaget fra prof. Arup og besvaret. 

30.05.1929 

Ekspresbrev fra Bøgholm (gengivet) vedr. Blatt (M.h.p. kommende fakultetsmøde ønsker Bøgholm 
oplyst, om alle dele af VA's seneste brev kan siges at have officiel karakter). 

31.05.1929 

VA besvarer Bøgholms ekspresbrav (gengivet). 

(udat.) 

I korrespondancebogen er på dette sted indlagt et foldet blad fra en telefonblok, hvorpå ordene 
Historie, Arkæologi, Geologi, Historie (altså endnu en gang) foruden Dokument og Beretning(er?) 
er skrevet. 

06.06.1929 

Modtaget breve fra Ernst Frandsen og prof. Brøndum-Nielsen (begge vedr. docentkonkurrencen i 
dansk litteratur), VA's svar til Frandsen (inkluderende afskrift af B-Ns skrivelse til VA) og B-N 
gengivet. VA skriver også til Buur om sagen og til docent Skautrup. 

09.06.1929 

VA skriver til Oluf Friis (antgl. vedr. konkurr.) 

13.06.1929 

Skriver til prof. Biilmann vedr. ark. Stegmanns planer for kommende fysisk-kemisk institut 
(gengivet), meddelelse fra Andr. Christensen vedr. fru Lindgrens ekstra grund ved 
Studentergaarden, gengivelse af VA's tale samme dag i Teknisk Skole ved årsafslutningen. 



10.06.1929 

Afskrift af brev fra dekan Bøgholm (vedr. Blatt/de nye docenter). 

16.06.1929 

Modtaget brev fra Biilmann (gengivet) vedr. fysisk-kemisk institut i Århus. Uofficiel billigelse. 

21.06.1929 

VA noterer at Stegmann nu har sendt Biilmann en forstørret udg. af planerne for bygning til fysik 
og kemi; modtaget brev fra prof. Nyrop vedr. forelæsning i Århus og straks besvaret dette; brev fra 
prof. Arup; meddelelse fra lærer Findal om indtræden i bestyrelsen for Naturhistorisk Museum. 

26.06.1929 

Brev fra dekan Bøgholm om offentligt fremsatte udtalelser, der kunne forværre forholdet mellem 
Århus og København. 

25.06.1929 

(dato forkert: det må være allertidligst 16.06.) påbegyndelse af koncept til eller afskrift af fragment 
af koncept til (ironisk) svar til Bøgholm - standser midt i en sætning (afskrift af det egentlige brev: 
se 25.06.1929). En eftersat bemærkning hertil er måske læselig. Udkastet overstreget. 

19.06.1929 

Brev fra prof. Arup til VA (gengivet (og er desuden i arkivet under "Arup")) vedr. diverse 
ansættelser. 

25.06.1929 

VA svarer Arup (gengivet), ikke mindst vedr. Alb. Olsen-sagen. VA's brev til Bøgholm vedr. 
problemer ang. docenturerne (gengivet). 

14.08.1929 

På baggrund af diverse møder og vedtagelser afsender VA privat brev til underv.min. Borgbjerg 
(gengivet) vedr. statens drift af kommende fysisk-kemisk institut. 

13.06.1929 (måske menes 13.08.?) 

Skrivelse fra mag. Blatt (gengivet) vedr. Bs stillingsansøgning. 

13.08.1929 



VA svarer Blatt (gengivet) at man er glad for han fastholder sin ansøgning, og at man i 
forsinkelsestiden må klare sig med en uass. (Brevet er dog ikke kommet magisteren i hænde men 
"er sendt tilbage til os af Postvæsenet"). 

01.09.1929 

VA til Alb. Olsen (gengivet) hvori VA takker Alb. Olsen for rådet at lade Arup hjælpe foreløbig - 
desuden vedr. stævne med Göteborg, hvor man gerne vil have Olsen med. 

04.10.1929 

Brev fra Fabricius-Møller til VA (gengivet) vedr. medicinsk undervisning. 

10.10.1929   (der skrives dog 27!) 

VA skriver til Arup (gengivet) vedr. administrationsspørgsmål. 

08.01.1930 

Skrivelse til H.P Hanssen refereres (vedr. afholdelse af tre forelæsninger om Sønderjyllands nyere 
historie). 

13.01.1930 

Skrivelse til fhv. statsminister, dr.phil. Niels Neergaard vedr. afholdelse af en række forelæsninger 
"om et emne af dansk politik". 

14.04.1930 

Brev til fmd. f. Akademisk Arkitektforening, (Martin) Borch (gengivet) vedr. Bs forslag om 
arkitektkonkurrence. 

09.05.1930 

VA skriver til Blatt (gengivet) vedr. spørgsmålet om Blatts opretholdelse af hans ansøgning, i 
bekræftende fald oplysning vedr. starttidspunkt og undervisningsprogram (af hensyn til læseplans 
udfærdigelse). 

17.06.1930 

Som svar på et brev, som VA sendte 13.06. modtages brev fra Konsul (Oluf) Bech vedr. étårigt 
handelskursus, og VA svarer herpå (ikke gengivet). 

18.06.1930 

VA skriver til Arup (gengivet) om arkitektkonkurrence, om en i visse kredse svindende interesse for 
et erhvervsfakultet og i den forbindelse om tankerne vedr. oprettelse af et étårigt handelskursus. VA 
foreslår at erhvervsfakultetet hviler i forhold til rigsdagen indtil en begyndelsesundervisning i 



medicin er kommet igennem. Desuden om mulig ansættelse af slavisten Stender-Petersen hvorefter 
"sprogundervisningen maa være omfattende nok"; VA spørger om der (til erhvervsfakultet) behøves 
mere end "en Nationaløkonom, en Handelsgeograf og en Jurist". Samme dag skrev VA til Knud 
Faber (gengivet) om tingenes tilstand ("Borgbjerg og Graae var herovre i Torsdags; de fik den 
sædvanlige Køretur med Fremvisning af det hele"), om mulige problemer med donatorerne, hvis en 
medicinsk begyndelsesundervisning ikke gik igennem, om Graaes krav vedr. administration af den 
medicinske undervisning (han så helst en inspektør og at den skulle have et "Direktorat" bestående 
af 3 repræsentanter, én fra staten, én fra Samvirket og én fra byrådet. VA fortæller Faber, at 
departementschef Graae dog ikke var helt afvisende over for Albecks forslag: at staten skulle 
udnævne en af instituttets professorer som administrator og ansætte én som regnskabsfører. 
Desuden at Graae var ved at udarbejde forslag vedr. prof. Kortsens statsfinansiering. 

19.09.1930 

VA's bemærkninger vedr. A. Grau-sagen samt gengivelse af en del korrespondance hervedrørende 
(gående ud på at opnå et samarbejde med sønderjyske kredse m.h.p. det århusianske 
universitetsprojekt). 

23.09.1930 

Om møde i undervisningsministeriet, hvor departementschefen havde udarbejdet lovforslag vedr. 
oprettelse af et universitet i Århus (dette lovforslag angik tilsyneladende et statsuniversitet). 

16.10.1930 

VA til Arup (gengivet, et første udkast streget over, men fuldt læseligt) vedr. sagens gang hen mod 
et lovforslag og beder Arup gøre sin indflydelse gældende. 

25.10.1930 

VA refererer telefonsamtale med Arup, der har vist Bramsnæs VA's brev af 16.10. 

15.03.1931 

VA refererer møde med Findal og Jensen vedr. forhold ang. Naturh. Museum., og samme dag 
skriver VA til J. Lieberkind vedr. forhold af betydning for Naturhistorisk Museum og planerne om 
egen bygning hertil. 

15.04.1931 

Kopi af brev fra gymnasielev Tage Strunge til VA (idet orig. er fremsendt til prof. Faber) vedr. 
medicinsk begyndelsesundervisning. 

19.05.1931 

VA skriver til Faber (gengivet) ang. seks Randers-gymnasiasters henvendelse vedr. indretning af 
medicinsk undervisning således, at de pågældende kunne tage deres volontørtjeneste det første år. 
VA meddeler, at han har sonderet terrænet, at der ville blive ca. 12 studenter, at overlæge 



Strandgaard, rektor Christiansen og fysikprof. (H.M.) Hansen alle var interesserede. Undervisning i 
fysik og kemi skulle da foregå på Katedralskolen (gratis), mens anatomiundervisning skulle 
meddeles ved (selvbetalt) manuduktion. Iflg. et skøn ville forberedelsesprøven på den baggrund 
kunne tages på et halvt år i København, men mente Faber, at sådant ville kunne anerkendes? 
(Undervisningen skulle ikke averteres i lektionskatalogen). 

30.05.1931 

VA refererer sine skrivelser til stiftsprovst Scharling (Ribe) og sognepræst Hoffmeyer (sted 
ulæseligt) vedr. anmodning om afholdelse af forelæsninger for unge teologer; hver tilbydes kr. 200 
til afholdelse af rejseudgifter 

15.06.1931 

VA's tale til rektorernes møde i Århus gengives (7 s.) 

28.07.1931 

VA skriver til departementschef Graae (gengivet) og foreslår grosserer Niels Filtenborg udnævnt til 
Ridder af Dannebrog. 

28.07.1931 

VA noterer at han har tilstillet konsul Beck overkirurg Standgaards brev af 10.12.1930, hvori han 
giver afkald på tilbagebetaling af bidrag til universitetsfonden. Strandgaards brev gengivet. 

15.09.1931 

VA modtaget brev og fortegnelse fra Dr. Deichmann vedr. grønlandsk samling sendt til Naturh. 
Museum. Videresendt til Findal. 

(udat.) 

VA's nedfældede betragtninger vedr. eksamensretten ved "det filosofiske Fakultet", herunder 
meddelelser givet af (søn) Carl Gustav A. om at Arup og [L.L.] Hammerich var enedes om først at 
"lade modstanderne bortskyde deres krudt" og derefter stille forslag om en overgangstid på 3 år etc. 
Da afskriften slutter med at takke "Dem" for alt, hvad vedkommende har gjort nu som før, kan det 
antages, at f.eks. Faber har modtaget en udgave - at der er tale om koncept til brev til ham. 

19.09.1931 

VA skriver til departementschef Graae p.v.a. Universitetsundervisningen i Jylland og forhører sig 
om formalia etc. vedr. statstilskud i henh. til universitetsloven fra april samme år). 

(udat.) 

Diverse vedr. Niels Filtenborgs udnævnelse til Ridder af Dannebrog. 



07.11.1931 

VA skriver til redaktør Tage Jessen, Flensborg (gengivet), og meddeler, at man i Århus som 
reaktion på en af redaktøren forfattet artikel om Århus-universitetets pligter overfor Sønderjylland 
gerne kommer til Flensborg og omegn og afholder foredrag efter nærmere aftale i januar 1934. 

16.11.1931 

Fra rekreationsophold i Ry skriver VA til Faber (gengivet) vedr. VA's sygdom, kontrakt med 
præmietagerne, diverse vedr. anatomi, herunder Albecks forslag versus Fabers - mente Faber stadig 
det samme om den sag? 

(udat.) 

VA's forslag til departementschef Graae (gengivet) vedr. anatomisk institut (10 s.). 

03.12.1931 

VA modtaget brev fra fmd. f. byggeudvalg vedr. første universitetsbygning, borgmester Jakob 
Jensen, (gengivet) vedr. programmer for indretning af nævnte bygning. 

07.12.1931 

VA svarer på brev fra fmd. f. byggeudvalget, borgmester Jakob Jensen (gengivet). 

15.12.1931 

VA modtaget skrivelse fra Fabricius-Møller (gengivet) vedr. indretning af anatomisk institut i første 
bygning. 

18.12.1931 

VA skriver til departementschef Graae om indretning af anatomisk institut med planer (gengivet). 

09.01.1932 

VA skriver til departementschef Graae og fremsender nye planer vedr. anatomisk institut. De nye 
planer, udarbejdet af Fabricius-Møller, fremsendes samme dag til Faber, overfor hvem VA klager 
over, at Graae ikke har ladet høre fra sig, idet man ikke kan påbegynde byggeriet, før det ligger fast, 
at staten vil overtage driften. 

01.02.1932 

Ella Albeck skriver til prof. Faber (gengivet) at sygemeldte VA beder hende meddele, at han endnu 
intet har hørt fra departementschef Graae o.a. vedr. seneste planer. Ella Albeck skriver desuden til 
Graae vedr. sagen om statens driftstilskud og et kommende møde i den anledning. 

09.02.1932 



VA modtager brev fra Holst-Knudsen (dat. 09.02,. gengivet) vedr. et samme dag afholdt møde 
mellem ministre, departementchefer og århusfolk, Holst-Knudsen refererer mødet men henviser til 
senere mundtlig uddybning; i samme brev refererer Holst-Knudsen tlf.-samtale med fru Weiss, Ny 
Carlsbergfondet, vedr. 100.000 kr, desuden tlf.-samtale med Faber, og Holst-Knudsen meddeler at 
have talt med Christmas MØller, Neergaard og Madsen Mygdal. 

17.02.1932 

VA (universitetsbestyrelsen) modtaget brev fra lærerforsamlingen v/ Blinkenberg (gengivet) vedr. 
Blinkenbergs udtræden (se "Blinkenberg-sagen" (m. orig.brevet)). VA's svar (gengivet): VA 
meddeler, at han vil vente med at forelægge sagen for universitetsbestyrelsen til han igen er rask og 
selv kan lede mødet. 

18.02.1932 

VA til Holst-Knudsen (gengivet) om et kommende møde i Samvirket, hvortil han ikke selv kan 
komme (syg), men hvor planerne vedr. den projekterede bygning skulle vedtages. VA skriver tillige 
til (næstfmd. i Samvirket) Strandgaard, som VA gerne ser som leder af mødet. 

02.03.1932 

VA modtaget brev fra lærerforsamlingen. v/Chr. Møller (gengivet) vedr. tidspunkt for et 
universitetsbestyrelsesmøde hvor lærerforsamlingen kunne give meddelelse om tilbagetrækning af 
sin repræsentant (Blinkenberg). Man mener det dårligt kan vente til VA bliver rask. 

03.03.1932 

VA svarer på lærerforsamlingens brev af 02.03. (gengivet) at når lærerforsamlingen alligevel 
allerede har meddelt beslutningen (om at trække sin repræsentant ud af bestyrelsen) til alle 
medlemmer af bestyrelsen, kan man blot afholde mødet uden ham. 

marts 1932 

Afskrift af længere skrivelse fra departementschef Graae til universitetsbestyrelsen vedr. 
statstilskud. 

08.04.1932 

VA skriver privat brev til departementschef Graae (gengivet) og udtrykker ønske om at modtage 
forlods orientering vedr. finansudvalgets tiltræden af ministeriets indstilling ang. lægevidenskabelig 
forberedelseseksamen; desuden udtrykkes ønske om at modtage afskrift af skrivelse fra det 
filosofiske fakultet til ministeriet vedr. eksamensret for docenterne i historie og sprog. 

05.05.1932 

VA modtaget brev fra Hakon Lund (gengivet) med forespørgsler vedr. det kommende kemiske 
instituts indretning, antallet af assistenter m.v. 



07.05.1932 

VA svarer Hakon Lund (gengivet). 

20.05.1932 

VA skriver til undervisningsministeriet (gengivet) vedr. ansøgere til professorstillingerne i fysik og 
kemi og beder ministeriet indhente KUs udtalelse om ansøgerne. 

17.05.1932 

Skrivelse konciperet af Holst-Knudsen, men underskrevet af VA (vedtaget i fællesmødet mellem 
universitetsbestyrelsen og lærerforsamlingen) til undervisningsministeriet (gengivet) vedr. 
anerkendelse/eksamensret i sproglige fag og historie (iflg. afskriften er skrivelsen dateret 
17.05.1932 omend den angiver dato for nævnte fællesmøde som 20.05.1932!) 

12.06.1932 

VA/Samvirket modtaget skrivelse fra (initialer?) Kier (gengivet) vedr. Langballe/Kier-sagen (ang. 
tilbagebetaling af bidrag). 

14.06.1932 

VA skriver til Andr. Christensen (gengivet) vedr. Langballe/Kier-sagen. 

12.07.1932 

Afskrift af skrivelse fra undervisningsministeriet (gengivet) vedr. designering af Hakon Lund og 
Buch Andersen som professorer i kemi og fysik. 

05.04.1932 

Universitetsbestyrelsen v/VA skriver til Det teologiske Fakultet, KU, (gengivet) vedr. en af Skat 
Hoffmeyer udarbejdet plan til undervisning af teologiske studenter i 3. og 4. semester. 

19.04.1932 

VA skriver til Hs Majestæt Kongens Kabinetssekretær (gengivet) vedr. grundstensnedlæggelse. 

30.07.1932 

VA refererer svar sendt til stud.theol. Harry Jørgensen ang. teologisk undervisning i 3. og 4. 
semester. 

28.07.1932 

VA modtaget brev fra Andr. Christensen (gengivet) vedr. Langballe/Kier-sagen (original ved 
"Langballe/Kier-sagen") 



19.08.1932 

VA modtaget brev fra generalmajor, kammerherre Castenskiold, der iflg. "allerhøjeste Befaling" 
meddeler, at Hs Majestæt Kongen har fastsat tidspunkt for grundstensnedlæggelsen. VA takker og 
bekræfter og giver besked om dagsprogram. 

08.09.1932 

VA noterer, at købmand Julius Dahl har tilbudt maleri som gave til universitetet. VA svarer at man 
med tak modtager maleriet gjort af maleren Gerhard(?) og forstillende den engelske anatom og 
zoolog Thomas Henry Heeply til ophængning "i det anatomiske Institut" [Hænger anno 1998 hos 
lektor Hans Oxlund i dennes kontor]. 

(udat., antgl. oktober 1932, se: Schütte) 

VA svarer dr.phil. Gudm. Schütte (gengivet) vedr. forespørgsel om muligheden for at komme og 
holde forelæsninger om Slesvig-Holsteinismen stigning og fald. 

03.12.1932 

VA skriver til Hans [H.] Seedorff (gengivet) vedr. kantate til indvielse sept. 1933. 

16.12.1932 

VA refererer tlf.samtale med F.C.C. Hansen (vedr. kommende fakultetsmøde (LF) i Kbhvn ang. de 
medicinske fag). Efter samtalen havde overlægerne Jacobsen og Fabricius-Møller været hos VA og 
formuleret en skrivelse til F.C.C. Hansen (skrivelsen refereres/gengives (nogle steder det ene, andre 
det andet)). 

<Kortsen , K. Kort: 

01.07.1932   - KKK (1 blad) til VA: 

(fremsender sin bog [antgl. Essays ] med trykt dedik. til VA; KKKs bronchitis forhindrer personlig 
overrækkelse). 

<Krebs , Carl: 

08.01.1958   - CK (1 blad) til Gustav Albeck: 

(efter Gustav Albecks ønske er dette brev indgået i faderens arkiv, idet det bl.a. handler om VA, 
nærmere bestemt CKs ønske om at holde et foredrag om VA). 

<Krogøe-Petersen , Frederik (kødkontrollør, Hobro): 

14.10.1932   - FK-P (1 blad) til VA: 

(vedr. evt. veterinærmedicinsk fakultet - og en hospitalsstilling til datteren). 



13.11.1932   - FK-P (1 blad) til VA: 

samme emner som 14.10.1932) 

<Kursus i Fødselshjælp v. Fødselsanstalten i Aarhus: 

--- se tillige: Fødselsanstalten 

--- Lundsgaard, K.K.K./Lægevidenskabelige fakultet, KU: 

01.08.1930 

--- Wimmer , Aug./Lægevidenskabelige fakultet, KU: 

25.02.1928 - AW (1 blad + vedlagt navneliste) til AV 

--- Thomsen , Oluf/Lægevidenskabelige fakultet ,KU: 

12.03.1928 - OT (1 blad) til VA 

10.06.1930   - OT (1 blad) til VA 

<Kvindehjælpen , Viborg: 

1930: 1 blad fra Ellen (?)Haupselern(?) til VA: 

(vedr. levering af 12 børn årligt) 

<Langballe/Kier-sagen (ønske om tilbagebetaling af bidrag): 

--- Hammerich , Paul: 12.09.1931: 

PH (1 blad) til VA og Samvirke-bestyrelsen 

--- (Kier , (initialer?) til Samvirket/VA 12.06.1932: 

ingen original, se Korrespondancebog nævnte dato) 

--- Christensen Andr.: 18.06.1932: 

VA (ingen original) til AC (se Korrespondancebog nævnte dato) 

--- Christensen , Andr.: 07.07.1932: 

AC (1 blad) til VA 

--- Christensen , Andr.: 28.07.1932: 



AC (1 blad) til VA 

--- Christensen , Andr: udateret: 

udkast til skrivelse til Langballe og Kier 

<Larsen , J.K.: 

20.01.1933   - JKL (1 blad) til VA: 

(vedr. den teologiske undervisning). 

<Lindhard , Johannes: 

10.10.1930   - JL (1 blad) til VA: 

(takker for tilsendt afhandling og ønsker tillykke med universitetsagens fremskridt). 

<Lovens behandling, skrivelser fra (1930-31) : 

(kronologisk ordning, se desuden: H.P. Hanssen 25.03.1931, og emnet berøres tillige i: Gustav 
Albecks private breve til faderen) 

--- Christiansen , L.:           10.02.1931: LC (1 blad) til VA 

--- Medarbejder på Stiftelsen (navn ulæseligt): 

14.02.1931: Medarbejder (2 blade) til VA 

--- Olsen , Axel: 16.02.1931: AO (1 blad) til VA 

--- Chrisiansen , L:  17.02.1931: LC (1 blad) til VA 

--- Hedelund (?): 20.02.1931: H (1 blad) til VA 

--- Dahl , Eva:            21.02.1931: ED (1 blad) til VA 

--- Olsen , Albert: 21.02.1931: AO (1 blad) til VA 

--- Holst-Knudsen , C.: 21.02.1931: CH-K (3 blade) til VA 

--- Dahl , Eva:            25.02.1931: ED (2 blade) til VA 

--- Blinkenberg , A.:            23.02.1931: AB (1 blad) til VA 

--- Christensen , Andr.:      25.02.1931: AC (2 blade) til VA 

--- Christiansen , L.:           01.03.1931: LC (1 blad) til VA 



--- Christiansen , L:            04.03.1931: LC (1 blad) til VA 

--- Afsender anvendende Rigsdagens brevpapir 

(navn ulæseligt: Leisner? Geismar? samme underskrift findes på en skrivelse af 06.03.1919 fra 
undervisningsministeriet, se "private breve" (vedr. vragning af VA ved professoratsbesættelse)): 

23.03.1931: Afsender (1 blad) til VA 

--- I omslaget ligger desuden et antal avisudklip, referater, omtale af Schlegels forslag, etc. 

<Lovens vedtagelse (ultimo marts 1931) (lykønskninger): 

31-03.1931-01.04.1931: Lykønskningstelegrammer fra Borgbjerg, Graae, Schulze, Schmiegelov, 
Studenterforeningen (i Aarhus), Carl H. Sørensen. 

<Lund , Troels: 

21.04.1918   - TL (1 blad) til VA: 

(vedr. evt andre 1600-tals metoder end malkning ved kyskhedprøver). 

<Lægefaglige breve (og lægebreve) I-III 

(se dog tillige Faber, Knud og Olsen, Axel o.a. samt Fødselsanstalten) 

--- I. 

Forskellige lægebreve 1901-32, herunder diverse vedr. lægebreve og lægebreve u.å. samt 
korrespondance vedr. faglige VA-publikationer: 

--- 1901 

- W. Körte 

--- 1910 

- prof. Ingerslev 

--- 1911 

- utydeligt, måske: Nic. Plum 

- B. Beck 

- Niels Møller 

--- 1912 



- To breve fra Niels B. Muus. 

--- 1913 

- Prof. Veit til person med ulæselig underskrift, der videresender til VA 

- VA (koncept) til Holger Strandgaard 

- brev m. ulæselig underskrift 

--- 1914 

- E.M. Hoff/Sundhedsstyrelsen 

--- 1916 

- Jens Nissen 

--- 1917 

- måske: Luholm, L. Holm eller Lysholm (meget gammel mand, på fornavn m. VA) 

- Oscar Blom 

- utydeligt, måske: Aage Bruég 

- Lohse 

--- 1918 

- B. Bang (Veterinærfysikatet) 

--- 1920 

- prof. S.A. Gammeltoft 

--- 1921 

- Undervisningsministeriet, ulæselig signatur) 

--- 1924 

- Statens Seruminstitut (ulæselig signatur (Walbuer ell. Walbeller?) 

- Henning og Ida Hertz (HH i bedring) 

- J. Fibiger (foredrag i Århus) 



- Lohse 

- O.X Smith 

- utydelig, måske: A. Novrup 

- Knud Bierring 

--- 1925 

- P. Haugaard (Rungstedgaard) 

--- 1926 

- Knud Bierring, Odense 

--- 1928 

- Axel Reyn 

- Arvid og Karen Lippert 

- Knud Bierring 

--- 1929 

- Hauch, Rigshospitalet 

- Sundhedsstyrelsens fmd. Johs. Frandsen 

- P. Videbech, Viborg 

- Afdelingslægen ved mandshospitalet ved Sct. Hans Hospital (ulæselig signatur) 

--- 1930 

- Oluf Thomsen, seks breve vedr. urin-forsendelser 

- Knud Borberg ell. Borhig 

- Bie, Ugeskrift for Læger 

- Tryksag vedr. plan om københavnsk kvinderegens (fremsendt af Eli Møller) 

--- 1931 

- Diverse anbefalinger 1929-31 vedr. cand.med. J.M. Wollesen 



- Mat. vedr. møde i Kræftens Bekæmpelse 25. nov. 1931 

- Prof. Vald. Bie m. konvo. 

- Dr. Hinselmann, Altona, (to stk, det ene vedhæftet notat fra VA om et forsvundet brev, der kan 
befinde sig i afdøde dr. Kochs efterladenskaber) 

- overlæge Leschly, Sønderborg, (to stk) 

- F.C.C Hansen (nævner VA's studieophold i Halle) 

- Ferdinand Enke Verlagsbuchhandlung (signatur ulæselig) 

- Dr.med. Poul Kühnel 

- A. Boas (falbyder carbogenapparater) 

--- 1932 

- Lissie Gammeltoft dvs. fru prof. S.A. Gammeltoft 

- Axel Tofte 

- Mødereferat: byggeudvalget vedr. Rigshospitalets udvidelse 

--- u.å. 

- Elis Essen-Møller 

- brochurer vedr. "Svindts Frimærkeklub" (måske kollega Ingv. Svindt, Randers?) 

- koncept til skrivelse til "Hr. Etatsraad Hoff" 

- Mat. vedr. vedtægtsændringer i Kræftkomiteen 

- Anmeldelse af VA's disputats i Norsk Magazin for Lægevidenskaben, Kristiania, februar 1919 

- Trykt materiale vedr. "Det københavnske medicinske Selskab" 

- Korrespondance vedr. publikationer 1929-30 i tyske tidsskrifter 

- ca. syv breve + fotos (faglige). 

II. 

Breve fra Leopold Meyer 1910-17 (en god snes) og et enkelt brev fra VA til Meyer 1913. 

III. 



Breve (en lille snes) fra udenlandske kolleger; se tillige indeværende gruppes første afdeling: 
"korrespondance vedr. VA-publikationer" 

<Lægevidenskabelige Fakultet (KU) : 

15.08.1930   - VA (1 blad koncept) til LF: 

(svar på LF-forespørgsel ang. antallet af fødsler som hver klinicist involveres i; se tillige: 
Fødselsanstalten). 

03.07.1931   - LF (5 s.-hæftede foliosider) til KU-konsistorium: 

(vedr. forberedelseseksamen på baggrund af ny studieordning. Et eksemplar ligger tillige v. brev fra 
VA til Jakob Jensen 08.12.1931). 

<Lærerforsamlingen (UiJ>AU): 

udat.   - "Foreløbigt Udkast til Statutter for Aarhus Universitetsundervisnings Lærerforsamling", 2 
tekstmæssigt identiske gennemslagsudgaver (hver af 2 blade). 

07.09.1929   - Chr. Møller p.v.a. lærerforsamlingen (1 blad) 

til Bestyrelsen for Universitetsundervisningen: 

(vedr. administrationen af "de praktiske Kurser", ønske om forhøjelse af beløb (måske i forbindelse 
med nævnte kurser); desuden tager man bestyrelsens afgørelse vedr. klassisk filologi til 
efterretning). 

27.11.1929   - Skautrup (1 blad) p.v.a. lærerforsaml.): 

(vedr. latinundervisning efter lektor Hammers død; forslag om Per Krarup som afløser). 

10.12.1929   - Gennemslag af skrivelse fra Lærerforsamlingen 

til Konsistorium (KU) vedr. besættelse af docentur i historie (Albert Olsen-sagen, se denne). 

xx.xx.1930 

- oversigt vedr. lærerforsamlingen og dens forskellige udvalg 1929-30 

11.01.1930   - skrivelse fra lærerforsamlingen 

vedr. gæsteforelæsninger (sign. Skautrup) 

21.01.1930   - Originalskrivelse fra lærerforsamlingen 

(sign. Blinkenberg og Chr. Møller) vedr. stedfundne forhandlinger med KU-professorer (filosofiske 
fakultet) om eksamensret i Århus og mulig genindførelse af 3-fagsordningen. 



12.03.1930   - Kortsen (s.m. Skautrup) (1 blad) til VA: 

(p.v.a. lærerforsamlingen meddeler KKK og PS om uofficiel henvendelse fra Göteborgs Högskola 
om evt. besøg med studenter dér). 

08.11.1930   - Gennemslag af lærerforsamlingens (Aarh.) skrivelse 

til Holst-Knudsen vedr. budgetforslag for undervisningen. 

04.05.1931   - Gennemslag (4 blade) af skrivelse af fra lærerforsamlingen 

til UiJ vedr. eksamensret i sproglige og historiske fag. 

Martin , Jakob (redaktør, Aarh. Amtstidende): 

1930?- JM (1 blad) udateret skrivelse til VA: 

(vedr. muligt samarbejde med visse kredse i Sønderjylland om universitetsagen; se tillige: Grau 
22.09.1930 og: Korrespondancebog 19.09.1930. 

<Medicinaldirektøren (Johs. Frandsen): 

16.02.1931   - Medicinaldirektøren (1 blad) til VA: 

(da de tydelige dele af brevet kun indeholder abstrakte vendinger kan intet siges om emnet uden 
nærmere studium) 

<Medicinske Læsestue (se tillige: Jysk Medicinsk Selskab) 

Medicinsk litteratur til læsestuen, korresp. vedr.: 

15.04.1916 - Leopold Meyer 

07.05.1916 - E. Lindgren 

09.05.1916 - (utydeligt, måske: J.W.S. Johnsson) 

09.05.1916 - Carl Jacobsen 

12.05.1916 - Severin Nordentoft 

22.08.1916 - Carl Jacobsen 

18.12.1916 - B. Strandbygaard? 

21.12.1916 - Lunddahl 

17.05.1917 - G.J. Salomonsen 



02.09.1925 - Erik Jensen 

22.06.1928 - V. Grundtvig 

05.11.1931 - V. Grundtvig 

26.11.1931 - Franz Blatt 

20.12.1932 - (utydeligt, måske: Keld Tørning) 

21.12.1932 - V. Grundtvig 

Læsestuen og Statsbiblioteket : 

Diverse korrespondance 

<Medicinske selskaber, kongresser m.m., korrespondance vedr.; 

09.05.1920 - Holger Strandgaard 

21.01.1923 - Erik Warburg til Aage Jacobsen 

24.01.1924 - Thorkild Rovsing 

05.02.1924 - Thorkild Rovsing 

08.02.1924 - Axel Bisgaard 

22.03.1925 - I.P. Hartmann 

20.11.1927 - E. Schmiegelow 

19.03.1928 - Oluf Thomsen 

22.03.1928 - Otto V.C.E. Petersen 

udat.      - kopi af VA-svar til Smiegelow 

udat.      - Helms 

udat.      - Trykte vedtægter for Dansk medicinsk Selskab 

udat.      - tom konvolut m. påskrift 

<Moltesen , L.J.: 

25.01.1930   - LJM (1 blad) til VA: 



(vedr. Albert Olsens ansættelse; se tillige: "Ansættelsen af docent i historie"). 

27.11.1930   - LJM (1 blad) til VA: 

(svært at tyde: synes hovedsageligt at være elskværdigheder i anledning af fremsendt årsberetning). 

04.04.1931   - LJM (1 blad) til VA: 

(lykønskninger - formentlig i anledning af universitetlovens vedtagelse). 

<Møller , Chr.: 

16.06.1929   - "Rapport" v/ CM 

(om det filosofiske fakultets stilling til Aarhus, herunder Alb. Olsen-sagen), ingen 
modtagerangivelse 

17.06.1929 (1) - CM (1 blad) til VA: 

(i forlængelse af CM-fremstilling af 16.06. s.å.; dets indhold (perspektiver for docenterne og Albert 
Olsen-sagen) citeret i P. Lykke: By og universitet. Universitets-Samvirket, Aarhus 1921-1996 , 
Århus 1996, s. 304, note 136). 

17.06.1929 (2) - CM (1 blad) til VA: 

(vedr. bidrag til Acta Jutlandica) (På bagsiden har VA nedfældet et (telefon(?))notat ang. en 
overlæges afholdelse af klinikker i hud- og kønssygdomme på Marselisborg Hospital). 

21.06 1929   - CM (2 blade) til VA: 

(vedr. samkvem med Göteborg Högskola og en artikel på tysk om de århusianske 
universitetforhold). 

13.07.1929   - CM (1 blad) til VA: 

(vedr. CMs skriverier på svensk om de århusianske universitetforhold). 

28.07.1929   - CM (1 blad) til VA: 

vedr. festskrift ell. årsskrift). 

10.08.1930   - CM (1 blad) til VA: 

vedr. Blatts ankomst og visitter hos forskellige i den anledning) 

<Naturhistorisk Museum : 

Korrespondance og andet materiale vedr. NM 



<Neergaard , N.: 

17.11.1925   - NN (1 blad) til VA: 

(vedr. VA's ønske om en samtale). 

28.01.1930   - NN (1 blad) til VA: 

(vedr. VA's anmodning om en forelæsningsrække v/ Neergaard). 

29.06.1930   - NN (1 blad) til VA: 

(takker for tilsendt årsberetning og lover som medlem af finansudvalget at gøre hvad han kan for 
sagen (d.v.s. en universitetlov). 

01.11.1931   - NN (1 blad) til VA: 

(ønsker tillykke med det opnåede [loven]; redegørelse for visse vanskeligheder vedr. sagens gang 
gennem rigsdagen). 

<Niepoort , A.Chr.: 

08.12.1932   - ACN (1 blad + bilag (1 blad)) til VA: 

(vedr. udgifter til ingeniørarbejder). 

<Nilsson , Johan: 

30.09.1929   - JN (1 blad) til Universitetsundervisningens bestyrelse. 

(S.m. brevet, hvis emne er Det jydske Musikkonservatorium & universitetet, ligger andet materiale 
fremsendt af JN, herunder koncept til skrivelse til undervisningsministeriet). 

<Nyrop , Kr.: 

11.09.1928   - KN (1 telegram) til VA: 

(Ordlyd: "Udtaler varmeste ønsker om Held og Fremgang for det nye Universitet til Gavn for dansk 
studerende Ungdom til Ære for vort Land = Kristoffer Nyrop + " 

18.06.1929   - KN (1 blad) til VA: 

(Skriver fra Paris at Blinkenberg har oplyst at VA har fremsendt anmodning til KN vedr. 
gæsteforelæsning - nærmere herom; fremsender særtryk [antgl. "Tilskueren" 1929 ("Hvad er en 
Gentleman?", se: særtryk]). 

<Patologisk forskning, planer om et institut for , 



korrespondance vedr.: 

--- Jacobsen , Aage Th.B.: 

18.07.1924: ATBJ (1 blad) til VA 

--- Thomsem , Oluf: 

03.05.1929: OT (1 blad) til VA 

--- Thomsen , Oluf: 

01.04.1930: OT (1 blad) til VA 

<Petersen , Carl S. (Kgl. Bibl.) 

14.11.1929   - CSP (1 blad) til VA: 

(takker for tilsendte publikationer og giver udtryk for sin vurdering af behovet for et nyt 
universitet). 

<Politiken 

02.08.1928   - 

P (redaktørnavn utydeligt (måske Erik Thomsen?)) (1 blad) til VA: 

(vedr. ønsket om hurtig oplysning om universitetssagen). 

<Poulsen , (?) (folketingsmand, fhv. kirkeminister): 

10.01.1928   - VA (1 blad koncept) til P: 

(håber på Vs velvilje og støtte til fremme af filosofikumsplanen; lidt om perspektiver (lægeskole)). 

<Rahlff , Aage 

(se tillige: "Kliniske kurser" og "Patologisk Forskning") 

19.12.1928   - AR (1 blad) til VA: 

(AR stiller sit mandat som fmd. f. lægeudvalget i Samvirket til disposition). 

Udateret 

- en erklæring om, hvorledes "Forretningsudvalget" (uvist hvilket) stiller sig til en nærmere omtalt 
plan, der synes at ligne Knud Fabers 1926-plan. Erklæringen er skrevet på "Overlæge Dr.med. A. 



Rahlff"s brevpapir, men ikke med Rahlffs sædvanlige skrift. Dog har Rahlff underskrevet 
klamamsen. 

<Schiødte, Nicolai: 

2.2.1911 – NS brev til VA 

<Schütte , Gudm.: 

11.10.1932   - GS (2 blade) til VA: 

(tilbyder sig med en gæsteforelæsning om "Slesvig-Holsteinismens Stigning og Fald"). 

<Schmidt-Phiseldeck , K.: 

13.09.1932   - KS-P (1 blad) til VA: 

(vedr. undervisningen af teologistuderende: KS-P frabeder sig meget at universitetets øverste 
myndighed betegner hans undervisning (hebraisk) som "manuduktionsmæssig"). 

<Seedorff , Hans Hartvig: 

Juli 1927       - HHS (1 blad) til VA: 

(om betydningen af visse ikke nærmere specificerede møder; drømme om det akademiske liv i 
Lund; vedr. kantate). 

07.10.1932   - HHS (1 blad) til VA (opr. udateret): 

(vedr. kommende møde mellem VA, HHS og Hye-Knudsen; om skulpturel udsmykning af "den 
unge jydske Athene" ved Bjerg og Fisker). 

05.12.1932   - HHS (1 blad) til VA (se tillige: Hye-Knudsen): 

(vedr. Hye-Knudsen). 

 

<Skautrup , Peter: 

28.08.1932   - PS (1 blad) til VA: 

(vedr. undervisningen af teologistuderende: udvidelse af græsk). 

<Sneum , Axel: 

15.03.1926   - AS (1 blad) til VA: 



(vedr. genoptryk af pjece; AS udtrykker sin og partifællernes harme over VA's prioritering i dennes 
historiske redegørelse, hvori Harald Jensen kun omtales kort). 

<Stedudvalget , breve/udtalelser til – 

Dette underudvalg i 1919-25-betænkningsudvalget havde opfordret århusianske overlæger til at 
betænke deres resp. institutioners betydning for et universitet. Skrivelserne (næppe fuldtallige) er 
dateret fra 24.12.1920 til 29.01.1921 og er skrevet af: 

Albeck , Victor 

Brammer , Max 

Lind , Henry 

Lødele (??), F.F.K. 

Nordentoft , Severin 

Riis ; Chr. 

Strandgaard , Holger 

Thomsen , Hugo 

<Stender-Petersen , Ad.: 

27.05.1932   - AS-P (1 blad) til VA: 

(vedr. AS-Ps stilling ved uni.). 

<Strandgaard , H.: 

30.09.1927   - HS (1 blad) til VA: 

(advarsel vedr. filosofikumsplanen; ønsker fuld garanti for at ikke også andre byer gør det samme; 
om hvad Arup skal have udtalt om et historisk fakultet i Viborg; ønsker sikker legalitet inden plan 
eller planers udførelse). 

01.10.1927   - HS (1 blad) til VA: 

(fortsættelse af 30.09.1927) 

10.10.1927   - HS (1 blad) til VA: 

(fortsættelse af 30.09.1927 og en diskussion af hvilken status HSs skrivelse af 30.09.1927 kan 
tillægges). 



31.12.1930   - HS (1 blad) til VA: 

(tilsyneladende forslag vedr. cirkulære og indsamling af underskrifter). 

<Studenterraadet ved Københavns Universitet : 

13.05.1926   - brev (3 blade) til VA 

med svar på spørgsmål fra VA om studieforhold v. KU. 

<Studenterrådet/Det medicinske Studenterraad/ 

Vedr. medicinske studieplaner 1930 : 

--- Sardemann , Erik:  29.02.1930: ES (1 blad) til VA 

--- Ulrich , Sven: 

06.05.1930: SU (1 blad) til VA bilagt diverse tryksager 

--- Desuden artikel om "medicinsk Studenterstatistik" (Quod Felix, 1930 nr 18-19) 

--- 24.01.1931: 

Tryksag: "Udtalelse om Lovforslaget om Universitetsundervisning i Aarhus af det 
lægevidenskabelige Studenterraad ved Københavns Universitet" 

<Sundhedministeriet (Min. f. Sundhedsvæsen): 

28.07.1928   - Min. (1 blad) til VA: 

(vedr. tilladelse til forlængelse af VA's ferie). 

<Sørensen , Carl H.: 

27.07.1929   - CHS (1 blad) til VA: 

(vedr. Niepoort og dennes forhold til studietur). 

29.07.1929   - VA (1 blad koncept) til CHS: 

(vedr. studietur). 

<Undervisningsministeriet (se tillige: Graae, F.): 

24.07.1928   - Min (1 blad) til UiJ: 

(vedr. mag.art.s fejladresserede stillingsansøgning). 



19.09.1930   - Min. (1 blad) til VA: 

(vedr. et forhandlingsmøde med Samvirket, byrådet og ministeriet). 

18.08.1931   - Min. (1 blad + bilag) til Samvirket: 

(der fremsendes LF (KU) forslag vedr. ny ordning for lægevidenskabeligt studium). 

11.04.1932   - Min. (2 blade gennemslag) til UiJ: 

(vedr. statstilskud på baggrund af loven). 

12.04.1932   - Min. (1 blad gennemslag) til UiJ: 

(vedr. skoleembedseksamen (eksamensret) i sproglige og historiske fag). 

<Universitets-Samvirket : 

20.12.1925   - Liste vedr. udvidelse af Samvirket 

udsendt december 1925 (2 blade med VA-tilføjelser). 

1926?- Tale (8 blade) af direktør Buur: "Universitetet i Jylland". 

Ms ikke forsynet med datering, men der kan næppe være tvivl om, at det er med denne (Jylland- 
snarere end Århus-orienterede) tale Buur berejste f.eks. Skanderborg amt (f.eks. talte han i 
Brædstrup 28.07.1926) som led i Samvirkets fornyede propaganda. 

xx.xx.1926     - Instruktion til Samvirkets indsamlere af bidrag 

(udat., men stammer fra 1926); bilag: liste vedr. status over indsamling pr. 31.12.1925 (bidragydere 
nævnt). 

jan. 1926 

- Diverse fortegnelser vedr. Universitets-Samvirkets og dets finansudvalgs medlemmer (i konvolut). 

04.03.1926 

- Materiale ang. det under Samvirkets naturvidenskabelige udvalg nedsatte underudvalgs 
betænkning (blad 6-10 + kortmateriale) vedr. institut for fysik og kemi. 

08.12.1926 

- "Forslag til Organisation af et Erhvervsfakultet" affattet af Samvirke-underudvalget vedr. et 
erhvervsfakultet (Bang, Bech, Broge, Christensen, Henningsen og Nymark) samt sammes 
bemærkninger hertil (3 + 3 s.). VA's kommentarer overalt i materialet. 



10.12.1926   - Tryksag uden overskrift til Rigsdagen fra Samvirket. 

Der er tale om en henvendelse på baggrund af Faber-planens fremkomst (se denne) og under pres af 
muligheden for filtenborgmillionens snarlige bortfald. Tryksagen opremser byens 
universitetsaktiver. 

xx.xx.1931     - Trykt skrivelse fra Samvirket 

vedr. indsamling (på baggrund af universitetlovens vedtagelse) til institut for fysik og kemi. 

22.09.1931   - Referat af Samvirkemøde vedr. byggeudvalg. 

12.04.1932   - Skrivelse fra byrådet/Jakob Jensen 

vedr. bevilling herfra til Samvirket. 

18.05.1932   - Liste over materialegaver til universitetet (2 blade) 

23.05.1932   - Samvirke-bestyrelsens skrivelse til medlemmerne 

vedr. byggeplaners snarlige igangsættelse og overdragelse af de indsamlede midler til 
byggeudvalget. 

29.06.1932 

- Sekr. Paul Hammerich skriver til Fr. Lausen og resumerer en samtale de to og Albeck har haft på 
Silkeborg Bad vedr. donationer fra Lausen (2 blade gennemslag). 

23.07.1932 

- Sekr. Hammerich skriver til Fr. Lausen vedr. et fra Lausen modtaget brev (ej tilstede, men 
afskrevet i brevet) der gjorde indsigelser mod Hammerichs resume i sammes brev af 29.06.1932. 

10.09.1932 

- C.F. Møller og Povl Stegmann (1 blad) til U-Ss bestyrelse vedr. finansiering af professorboligerne 
uden kontanttilskud fra Samvirket. 

1932   - diverse afslag vedr. bidrag 

(FDB og Nationalbanken i Kjøbenhavn; se tillige: Kielberg) 

ca. 1932        - liste (3 blade) over i alt 75 personer 

(bestyrelsen for UiJ, lærerforsamlingen, Samvirkets bestyrelse, byggeudvalget f. første 
universitetsbygning, diverse andre, byrådet. Formentlig med henblik på møde eller fremsendelse af 
materiale. 



Universitetsundervisningen i Jylland : 

02.09.1930 

- Skrivelse til Undervisningsministeriet (3 blade gennemslag) vedr. oprettelse af en førsteårs-
undervisning for lægevidenskabelige studerende og forslag vedr. 'instituttets' styreform m.v. 

xx.11.1930 

- Budget for UiJ (1 blad gennemslag) 1931/32. 

xx.xx.1931 

- redegørelse for studentertal og opnåede resultater 1928-31, herunder omtale af eksamensretten. 
Skrivelsen er hverken forsynet med modtager eller afsender, men der synes at være tale om UiJ-
bestyrelsens henvendelse til undervisningsministeriet. 

18.04.1932 

- Afskrift (1 blad folio) af UiJ's skrivelse af til Carlsberg Fondet vedr. andragende om tilskud på 
100.000 kr. til anlæggelse af universitetspark. 

21.12.1932 

- Skrivelse fra Odense Centralbibliotek vedr. tilsendelse af Acta Jutlandica. 

13.01.1933 

- Budget for UiJ (1 blad gennemslag) 1933/34. 

13.01.1933 

- UiJ (3 blade gennemslag) til undervisningsministeriet vedr. eksamensret i sproglige og historiske 
fag. 

13.01.1933 

- UiJ (2 blade gennemslag) til Carlsbergfondets direktion. I anledning af dennes nylige afslag på 
bevilling til parkanlæggelse anmoder man den om at genoverveje beslutningen. 

21.01.1933 

- Paul Hammerich fremsender (uden angivelse af modtager) forslag til dagsorden for 
bestyrelsesmøde i Samvirket. (4 dage før VA's død). 

1932-33 

- enkelte indkaldelser til bestyrelsesmøder. 



<Utzon-Frank , E.: 

24.19.1932   - EU-F (1 blad) til VA: 

(vedr. dato for EU-Fs ankomst til Århus). 

<Volontørtjensten , breve vedr.: 

--- Lægeraadet ved Aarhus Kommunes Hospitaler v/ prosektor Gregersen : 13.10.1928 (1 blad) til 
VA 

--- Hamburger , Christian: 19.10.1928 (1 blad) til VA 

--- Lægeraadet ved Aarhus Kommunes Hospitaler v/ prosektor Gregersen: 22.10.1928: VA (1 blad 
gennemslag) til Gregersen (svar på skrivelse af 13.10. s.å. 

<Aarhus Byraad , se: Jensen, Jakob. 

I.2. 

Vedr. hovedsagelig private og familiale anliggender 

<Albeck, Carl - VA (breve fra VA til CA): 

(gruppens ialt 136 breve omhandler ikke mindst privatøkonomiske anliggender og familieforfold, 
dog strejfes med mellemrum tillige universitetsforhold): 

1917   1 brev 

1920   1 brev 

1921   8 breve 

1922   17 breve 

1923   16 breve 

1924   8 breve 

1925   11 breve 

1926   15 breve 

1927   14 breve 

1928   14 breve 

1929   4 breve 



1930   5 breve 

1931   5 breve 

1932   8 breve + 1 brev fra CA til VA 

1933   2 breve 

u.å.     8 breve 

Div. konvolutter. 

<Albeck, Gustav - VA (breve fra GA til VA og Ella Albeck): 

(I flere af gruppens i alt ca. 200 breve har også Georg Albeck skrevet nogle ord til VA og EA, og i 
den sene del foreligger der hilsner fra den kommende svigerdatter Ulla (Brøndum-Nielsen) til VA 
og EA. Brevene indeholder i hovedsagen redegørelser vedr. familie- og studieforhold, men også 
betragtninger ang. universitetssagen): 

1923   1 brev 

1924   1 brev 

1925   16 breve 

1926   25 breve 

1927   20 breve 

1928   11 breve 

1929   21 breve 

1930   22 breve 

1931   21 breve 

1932   65 breve 

u.å.     14 breve 

<Albeck, Gustav & Kirsten - Ella Albeck: 

En mængde breve fra GA & KA til EA, alle 1950 - disse er nu (efter Gustav Albecks ønske) 
placeret i Victor Albecks (og ikke i Gustav Albecks arkiv), idet de henvender sig til førstnævntes 
enke. 

<Albeck, Augusta (Victor Albecks mor): 



Kort til Victor Albeck 1912. Kortet viser norskehuset, Rungsted. 

<Bank-sager , m.m., omslag med korresp. vedr.: 

Heri kvitteringer for VA's indbetalinger 1921-26 til Universitets-Samvirket - bl.a. i henhold til 
gavebravet (se "effekter"), korrespondance 1930-33 vedr. sønnen Gustav Albecks bankbog og en 
fiktiv fremstilling: "Hvilehjemmet i Lindetofte. En Bagatel af Grethe Brøndsted" (msk., 
gennemslag, 8 A4-sider); der er tale om en samlet pakke. 

<Christiansen, Hans B. : 

08.01.1892: 

Digt til VA fra Svanike. 

<Harriet : (VA's søster Harriet) 

04.06.1903: 

H til VA (1 blad): Postkort fra Staffa. 

Julen 1912: 

H til VA og EA om sygdomme i familien og gode ønsker. Foto på kortet forestiller formentlig 
familien. 

<Privatklinikken i København : 

Genpart (med tilføjelser) af Købekontrakt april 1910, hvor V. Albeck og M. le Maire afhændede 
deres privatklinik (lå ved arkivets modtagelse s.m. brevene 1917-33 til Carl Albeck). 

<Professorat:  

Breve 1918-19 efterfølgende VA's forbigåelse ved besættelse af professorat : 

Trøstende og/eller forargede breve fra familie, venner og kolleger, herunder hustru Ella Albeck, en 
svigerinde (Heatte (?) B.), overretssassessor Poul Hansen, den unge mediciner Poul Kühnel, F.C.C. 
Hansen (10 breve), prof. Tage-Hansen, prof. E. Hauch og E. Lindgren (sidstnævnte bilagt brev fra 
C. Tychsen til Lindgren; Lindgren beder VA brænde Tychsens brev, hvilket altså ikke er sket). 
Hertil kommer en skrivelse af 06.03.1919 fra undervisningsminister Keiser-Nielsen, der afslår et 
andragende fra VA om en udtalelse fra konkurrencekomiteen vedr. VA's "praktiske og 
videnskabelige vita ante acta". Den ministerielle skrivelse er bilagt afskrift af en udtalelse af 
11.02.1919 fra nævnte komités formand, prof. V. Henriques. 

<Rasmus (?) : 

udateret koncept til skrivelse fra VA til Rasmus vedr. Albeck-sønnernes fysiske placering i verden 
(værelse/pensionat). 



<Recepter : 

Et mindre antal recepter 1927-28 + 1937 på midler til hhv. stud.mag. og magister "K.G. Albeck" 
(På trods af K'et er der sikkert tale om (Carl) Gustav A.)). (Lå ved modtagelsen s.m. brevene 1917-
33 til Carl Albeck). 

<Uidentificerede : 

Postkort med privatfoto 1925 fra H.J. M [....] ing/ung. 

II. FOREDRAG, TALER, REFERATER 0G DIVERSE 
MANUSKRIPTER 

se tillige: Korrespondance vedr. Faber-planen og: Fødselsfaglige foredrag og case-studies 

u.å. 

Del af ms. (kun 1? linje m. VA's hånd - lægefagligt) 

1919: 

VA: håndskreven "Fortegnelse over Forretningsudvalgets Medlemmer" (juni 1919), et blad). 

ca.1919/20   VA: 

"Aarhus Betydning for Jyllands Erhvervsliv og Kultur" (4 blade); udateret, men der henvises til at 
den nye banegård og Stadion er under opførelse. Måske forarbejde til nedenanførte "Afskrift af dele 
af VA-brev til Faber sept. 1921" 

04.12.1921   VA: 

"Akademiet i Aabo", særtryk af Aarhus Amtstidende 04.12.1921. Også holdt som foredrag i Den 
blaa Klub (Klubben af 1917). 

1921: 

Afskrift af dele af VA-brev til Faber sept, 1921. Indholdet tyder på, at der er tale om betragtninger 
som forarbejde til betænkningen vedr. Århus' betydning for det øvrige Jylland. Ovenstående 
udaterede ms: "Aarhus Betydning for Jyllands Erhvervsliv og Kultur" (4 blade) kan være forarbejde 
hertil. 

1923: 

VA og Fabers ms. til 1925-betænkningens bilag I: "Om et lægevidenskabeigt Fakultet ved 
Universitetet i Jylland". 

ca. 1924 



På bagside af regning (dateret 1924) fra bogbinder Nielsen har VA nedfældet nogle navne (bl.a. 
Jakob Jensen og "Dr. Møller" samt nogle fagbetegnelser, bl.a. "filosofi" og "sexuel Hygiejne". 

Nov. eller dec. 1925: 

VA: Tale (8 blade) vedr. dannelsen i okt. 1925 af Forretningsudvalget for et Universitet i Aarhus til 
afløsning af 1919-udvalget vedr. et universitet i Jylland. VA fralægger sig ansvar for at Samvirke-
formand Strandgaard føler sig overrumplet, om forsøget på forinden at få J.C. Christensen til at 
overtage Drechsels post i det jyske 1919-udvalg. Talens selvretfærdige tone og den megen omtale 
af Strandgaard i tredje person kunne tyde på, at talen er holdt til Forretningsudvalget for et 
Universitet i Aarhus og ikke til Samvirket, måske da organisationerne midlertidigt skiltes på 
sammenlægningsmødet 09.12.1925, hvor VA overtog formandsposten i det udvidede Samvirke? 

1925???? 

VA: (overskrift:) "Tale ved Agitationsudvalgets Møde i Haandvärkerforeningen 1925" (26 blade, 1 
side mangler). Overskrift og dato maskinskrevet palimpsest over utydelige blyantspåtegninger. 
Datering særdeles tvivlsom , idet Samvirket ikke havde noget agitationsudvalg før 1926; selv 
kaldtes Samvirket et agitationsudvalg, mens det dannedes og endnu ikke var navngivet - altså i 
december 1920/januar 1921; heller ikke Forretningsudvalget for et Universitet i Aarhus (dannet okt. 
1925) kan der være tale om, da dette holdt sit konstituerende møde i byrådssalen og ikke i 
Haandværkerforeningen. Endelig kan det udelukkes at talen er den af Albeck holdte ved Samvirkets 
store borgermøde i Haandværkerforeningen i februar 1921. Visse formuleringer (om den udvikling 
gennem 50 år som er indtrådt siden 1867) og visse andre svage tegn (argumentationen refererer ikke 
til sagens stade i samtiden eller et allerede udført arbejde for dens gennemførelse) kunne pege på en 
tale i 1919-udvalget, men dette synes ikke at have mødtes i Haandværkerforeningen, men derimod i 
byrådssalen, frimurerlogen og rigsdagen. 

28.11.1925   VA: 

Tale i Studenterforeningen i København (11 blade); Med Gustav Albecks skrift er "1926?" skrevet 
på, men det pågældende møde fandt sted 28.11.1925) 

Ca.1925/26   VA: 

"Opførelse af et Universitet i Aarhus i 3 Tempoer [sic] følgende den af Universitetskommissionen 
udarbejdede Plan" (2 blade (= 6 foliosider)). Må stamme fra perioden mellem 
kommissionsbetænkningens fremkomst okt. 1925 og Faber-planens introduktion efterår 1926). 

1925-27?      VA: 

Notater, måske foredrag vedr. forenkling af kommissionens plan for universitet i Århus (2 blade). 

19.11.1926 

Kladder til en eller flere af umiddelbart nedennævnte (delvist enslydende) taler (9 blade). 
Sammenhængen mellem de enkelte blade ikke ganske afgjort. 



19.11.1926 

Deputationstalsmand VA's fire taler til: 

- Folketingets finansudvalg 

- Landstingets finansudvalg 

- Undervisningsminister Nina Bang 

- Finansminister Bramsnæs 

(I samtlige her arkiverede stencilatudgaver har VA gjort forskellige bemærkninger og rettelser, 
således at disse alle har karakter af "ms".) 

1926?            VA: 

"Planerne for et Universitet i Aarhus, sete paa Baggrund af Kollegieuniversiteterne i Oxford og 
Cambridge" (36 blade, 1 mangler). Oprindelig med lysbilleder. ca. 1926. 

1926? VA: 

Notater (2 blade) vedr. 8.-9.-10. semester for medicinske studerende (d.v.s.. Faber-planen). 

1926:  VA: 

(Tryksag:) "Universitetet i Aarhus. Svar til Lektor Misfeldt og Landsarkivar Saxild. Af Overlæge, 
Dr.med. Victor Albeck" (særtryk af "Quod Felix" nr. 14, 15. april 1926) (flere ekspl.) 

1926:  VA: 

Fragment af 1926-tale med VA-tilføjelser i hånden (formentlig til folketingets finansudvalg); 
siderne 9-11. 

jan.1927: VA: 

Tale ved Universitets-Samvirkets bestyrelsesmøde januar 1927. Om den lære som måtte drages 
efter Faber-planens kuldsejling. 

21.09.1927:  VA: 

"Tale af Overläge Albeck ved Fällesmødet mellem Samvirket og Byraadet angaaende Oprettelse af 
Philosofikum og Sprogundervisning ved egne Midler". Talen er udateret, men utvivlsomt er der tale 
om mødet i Hotel Royal 21.09.1927. 

1928: VA: 



Tale til Aarhusstudenterne af 1928 (5 blade) (Kathedralskolens russer, heri anvender VA udtrykket 
"udrugede i et koldt Foraar" (provisorietiden og efterveer af 1864) om sit eget rusår jfr. udtrykkets 
gengivelse hos C. Dumreicher (Studenterforeningens Historie, KU). 

1928: VA: 

Indvielsestalen sept. 1928 (7 blade i gennemslag) 

19.03.1929   VA: 

Notater vedr. "Modtagne Ansøgninger til de 3 Docentpladser" (1 blad) 

1929              VA: 

"Polypenförmigen Randkotyledonen" (Originalarbeit) (7 A5-sider stenc.) 

1929:  VA: 

Håndskreven oversigt over "Universitetssamvirkets Medlemmer, april 1929" (se tillige: 
Universitets-Samvirket) 

1929:  VA: 

Stikord vedr. bestyrelsesmøde i Samvirket (udateret) og tilsvarende vedr. bestyrelsesmøde i UiJ. 
Sidstnævnte vedr. ansøgninger som docent i dansk litteratur, klassisk filologi og historie. 

20.05.1930   VA: 

Ms (2 blade) vedr. universitetspladsens bebyggelse, måske stikord til tale. 

06.06.1930   VA: 

Referat af møde vedr. oprettelse af et Handelskursus for Studenter (4 blade håndskr.) (se tillige 
Korrespondancebogen: 17.-18.06.1930 og: Oluf Bech). Mskskr. ekspl. fra dubletsamling vedlagt 
her. 

1930 (ca):     VA: 

Planerne for et Universitet i Aarhus", såvel ms som stencil-udg., desuden udkast/notater. 
Materialets dele er uden datering men går forud for 1931-konkurrencen. 

1930 (ca):     VA: 

På en konvolut med frimærke anno 1930 (stempel ulæseligt) har VA tæt nedfældet notater vedr. 
hvad der hidtil er udrettet i sagen og hvad de næste mål er. Ikke let at få overblik over afsnittenes 
rækkefølge, men tonefaldet tyder på, at der er tale om notater i forbindelse med en tale. 

ca.1931-32 



Diverse ms-fragmenter og notater vedr. kommende universitetsbygning. 

23.07.1931 

VA's tale "Om Ordning af Manuduktionsundervisning i Jura" (4 folios., 1 blad). 

ca. 1931 

"Rumfordelingen i et anatomisk Institut", flere udgaver (se tillige: Første Universitetsbygning, 
afsnittet: "Materialesamling vedr. 1. bygning") 

25.04.1932   VA: 

Oversigt vedr. påtænkt opkrævning af betaling hos de medicinske studerende i det første studieår 
(indtegning, øvelser, eksaminatorier og eksamen. På samme blad koncept til skrivelse til "Hr. 
Landsretssagfører" (Holst-Knudsen) vedr. studie-betaling. 

somm. 1932VA: 

Udat. ms. til demissionstale til fjerde hold filosofikumskandidater. (Hvis der tillige var 
vintereksamen i disciplinen, passer tidsfæstelsen naturligvis ikke). 

30.08.1932 

Tekst til dokument nedlagt ved grundsten (1 blad kopi). 

30.08.1932   VA: 

"Tale til Københavns Universitet" (1 blad) med blyant tilføjet "I Teltet". Om anledningen fremgår 
intet entydigt, men utvivlsomt er der tale om dagen for grundstensnedlæggelsen, hvor KU netop var 
repræsenteret, og hvor man bagefter (f.eks. iflg. Sneum 1946 s. 195) samledes i et stort telt, hvor 
der holdtes "flere taler" 

ca. 1932        VA: 

Kortfattede notater vedr. enkeltheder i universitetsbygning: dørenes karakter, påtænkt skulptur ved 
hovedindgangens portal, do. kalkmalerier i "Aulaen" etc. 

1932?VA: 

En "Velkomsttale" (2 blade), eller uordentligt udkast hertil. Måske ved kransehejsning (en svækket 
mands skrift), da kongen ikke nævnes. Drechsels tilstedeværelse fremhæves. Dog nævner G. 
Albeck 1978, s. 143, note 157, at Drechsel var tilstede "ved festlighederne ved 
grundstensnedlæggelsen", så måske stammer talen fra en bi-festlighed her? 

1932? VA: 

Profetiske notater om univ. og by 1932-1970 (3 blade) 



1932? VA: 

Notater vedr. lægevidenskab og teologi (formentlig ca. 1932, 1 blad). 

udateret 

Ms'er og ms-fragmenter der tager til genmæle mod angreb på Århus som universitetsby. At dømme 
efter skriften synes der at være gået år mellem delenes tilblivelse. 

Udateret VA: 

diverse ms'er vedr. balancen i forskellige henseender mellem hovedstad og provins. Papirernes 
sammenhæng uafgjort. 

u.å. VA(?): 

notater vedr. det teologiske studium (1 blad) 

(måske en andens skrift) 

u.å.     VA: 

notater vedr. fødselsfaglig litteratur (1 blad) 

u.å.     VA: 

fragment af fødselsfagligt manuskript (4 blade) 

u.å. 

Fragment af tysksproget fødselsfaglig redegørelse (VA) (1 blad) 

u.å. 

VA: uordentligt ms (eller ms'er(?) til redegørelse vedr. universitetssagens stilling (7 blade) 

u.å. 

VA: liste over "Underskrivere" (ingen kontekst ses) - at dømme efter skriften: måske anden halvdel 
af tyverne. 

III. EFFEKTER 

08.04.1883: 

Trykt sang til VA's konfirmation: 



"Til Marie Albeck og Victor Albeck. Confirmationsdagen den 8de April 1883". 

09.01.1919: 

Lykønskningstelegram fra Lægeforeningen f. Aarhus og Omegn 

13.06.1921: 

VA's gavebrev kr. 10.000 til Universitets-Samvirket: 

(1921) 

Gavebreve, uanvendte, Universitets-Samvirket (et antal) ligger sammen med modtagne (og ikke 
modtagne) konvolutter af samme (og andre) formater (stort format: sidst i lægget) 

30.12.1927: 

"Fire Billeder". Sangark vedr. Victor og Ella Albecks sølvbryllup fra "Drengene". Arket indeholder 
to fotos: Parret anno 1902 og 1927. Dubletudtagning 1996 fra sangene i Gustav Albecks 
privatarkiv. 

30.12.1927: 

"Den 30 December 1927". Sang ved sølvbrylluppet. 

(1928): 

VA's adgangskort til Studenterforeningen i Aarhus 

09.01.1929: 

Vers om VA v. "Studenterforeningsrevyforfatter" 

29.08.1928: 

Dags dato blanket vedr. VA's bidrag til Studenterforeningen i Aarhus 

1929: 

Kurkarte Nr. 6038, Bad Neuenahr 

28.12.1931: 

Bygningstegninger: Universitetsbygningen; 

do. 1932 andetsteds: ruller i stort format 

(udat.): 



Udklip med avertering vedr. ferieophold i Norge 

(udat.): 

Blyantstegnede udkast til VA-exlibris. 

(udat.): 

Blyklicheer på træklodser. 

Motiv: Universitetsområdet. 

(irrel.): 

Overlæge Albecks brevpapir (1 stk., uanvendt, skævt sammenfoldet) 

IV. NEKROLOGER OVER VA 

1933: Samling af nekrologer over VA 

(herimellem andre udklip). 

V. DIVERSE 

1913:  Kopier: "Politiken" vedr. univ.kommission. 

1914-20: 

Trykt materiale vedr. Dansk-Islandsk Samfund, Olaf Hansen og Aarhus Teater. Det hele er med 
Olaf Hansen-digte. 

u.å. 

Vittighedstegning om placering af jysk univ. 

Maj 1928 

"Vedtægter for Universitetsundervisningen i Jylland" (trykt udgave) 

Sept. 1920 

Tryksag (1 blad): Indbydelse vedr. stiftelse af "Jysk naturvidenskabeligt Selskab" ("Institut"). 

10.03.1921 

Notat vedr. Årh. Kommunehosp.s patologiske Institut v/hospitalsinspektøren (Mad(s)en?) 



19.05.1926 

Artikel: Gustav Albeck: "Det jydske Universitet", Studium. Ugeblad for Studerende . 

04.02.1929 

Tryksag (1 blad): "Om Betydningen af Oprettelsen af et fysisk-kemisk Institut ved 
Universitetsundervisningen i Jylland. Af Direktør M. Holst og Rektor L. Christiansen" (flere 
ekspl.). 

18.01.1929 

Fortryk af Folketingets Forhandlinger 212 og 213, 2. beh. af Finanslov for 1929-30. 

15.10.1929 

Fortryk af Folketingets Forhandlinger (25). 

Ca.1929/30 

"Forslag til Administration af Universitetsundervisningen i Jylland" (1 blad) uden angivelse af 
ophavsmand. (Se tillige: Erik Arup, L. Christiansen, Knud Faber, Graae og Korrespondancebog 
(alle sept/okt 1929 og sept/okt 1930). 

1930, tidligst januar: 

særtryk af Aarhus Amtstidende: "Universitetet i Aarhus. Udtalelser af kendte Videnskabsmænd og 
Politikere". 

06.06.1930 

Referat af møde vedr. etårigt handelskursus for studenter (5 foliosider) (se tillige: Oluf Bech). 

1930 

Udsendelse af Acta Jutlandica 1930, fortegnelse over modtagere (18 foliosider). 

1931 

Tryksag: Ekspl. af universitetsloven 

ca. 1931: 

"Handelsgymnasiet i Aarhus" (1 blad, 2 foliosider) om det i 1929 oprettede handelsgymnasium, 
dets søgning og perspektiverne for dets elever, herunder m.h.p. et kommende erhvervsfakultet. 
Ingen opl. om forfatter, anledning eller dato. 

u.å. 



Litteraturfortegn. til VA's redegørelse for forhist. ca. 1922 

u.å. 

Vittighedstegning. Udklip. 

Antgl.1932 

Sang (2 blade) med titlen: "Blade af Direktør Kiærs Dagbog". Ingen forfatterbetegnelse. Omhandler 
Acta Jutlandica - specielt Acta Jutlandica 1931.  Hvis forfatteren er én af lærerne, kan det være 
docent Torsten Dahl. 

1931-1932: 

Samling af universitets- og samtids-byhistoriske udklip, brugt trækpapir etc. 

Dec. 1932 

Enkelte udklip vedr. rejsegilde, kransehejsning. 

u.å.: 

Planskitse ang. det lægevidenskabelige studiums indretning 1.-14. semester. Ingen oplysninger om 
ophavsmand eller sammenhæng. 

u.å.: 

Fragment af konservativt orienteret politisk/kulturkritisk tale (stilen ligner ikke VA's), kun side 5 
bevaret. 

u.å. 

"Forslag til Anskaffelse af fysiske og kemiske Bøger og Tidsskrifter til Universitetet i Aarhus" (2 
folioblade) + "Lausens Gave af fysiske og kemiske Bøger til Aarhus naturhistoriske Museum" (2 
folioblade). 

u.å. 

2 stk. af Martin Borchs kortplaner vedr. et Århus-universitet (jfr. 1925-betænkningen) med tilføjede 
stregmarkeringer formentlig gjort af VA. 

u.å. 

På bagsiden af en (tilfældig) enkeltside af en (uidentificeret) VA-tale har VA gjort nogle kortfattede 
notater vedr. studentertal og stipendier/legater. 

VI. TRYKSAGER 



Ved tryksager skal her ikke forstås tryksager i almindelighed, idet adskillige af sådanne må søges 
under gruppen "Diverse" og for den sags skyld andre steder i arkivet. Derimod er der her tale om 
følgende: 

Tryksager I: 

- Victor Albecks disputats: Om Ileus ved Tyndtarmsstrangulationer. Eksperimentelle og kliniske 
Undersøgelser (1901). Et antal ekspl. haves. 

- Gustav Albecks eksemplar med 1923-dedikation af Victor Albecks disputats: Om Ileus ved 
Tyndtarmsstrangulationer. Eksperimentelle og kliniske Undersøgelser (1901), uden omslag. 

- Gustav Albecks dedikationseksemplar af Victor Albecks (red. og bidrag) eksemplar af Studier af 
de med Eklampsi beslægtede Svangerskabssygdommes Klinik og pathogenese. Arbejder fra Statens 
Fødselsanstalt i Jylland. 1918. (Bidrag af Victor Albeck, Kramer-Petersen (der havde privatklinik 
vedr. fordøjelsessygdomme, jfr. 1925-betænkningen s. 133) og Paul Kühnell), omslag stækt 
medtaget. 

- Victor Albeck: Treatment of Placenta Previa. Helsingfors 1927. Dedikationseksemplar til sønnen 
Carl Gustav. 

- Victor Albecks indbundne eksemplar af Kommissionsbetænkningen 1925 

- Prof. Edvard Holm: "Striden om Kjøbenhavn som Universitetsstad", Universitetsfesten v. Chr. 
IX's fødselsdag 15. april 1891 

- Victor Albecks m. navnetræk forsynede ekspl. af Shakespeares Hamlet. 

Tryksager (II): 

Fremsendte mindre afhandlinger og særtryk med dedikation til Victor Albeck fra henholdsvis Erik 
Arup, Torsten Dahl, Sverker Ek, Ernst Frandsen, Aug. Goll, Vilh. Grundtvig, Ejler Haugsted, 
Vilhelm Marstrand og Albert Olsen. Uden dedikation er en tekst af Kr. Nyrop. 

Tryksager (III): 

Diverse publikationer af Peter Skautrup med dedikation til Victor Albeck. 

Tryksager (IV): 

Et ekspl. af Albert Olsens disputats: Studier over den danske Finanslov 1850-1864 (1930) med 
dedikation fra forfatteren. 

Afhandling 1922 om galdestenssygdom af Thorkild Rovsing med dedikation fra forf. til Holger  
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