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OVERSIGT 
OVER SELSKABETS 
VIRKSOMHED 
2021-2022  

(DEL II: MINDEORD) 



MINDEORD* 

*Mindeord, som er blevet talt med medlemsmøder i sæsonen 2021-2022. En
del er tidligere blev sendt ud skriftligt.



Jens Ulrik Andersen 
2. september 1941 - 17. november 2019



Mindeord af Torkild Andersen 

Jens Ulrik Andersen blev indvalgt i Videnskabernes Selskab i 1982. 
I mere end 50 år var han knyttet til Institut for Fysik og Astronomi 
ved Aarhus Universitet, først som studerende og medarbejder, se-
nere som lektor og fra 1977 som professor i eksperimentel fysik. Of-
ficielt gik han på pension med udgangen af 2011, men han forblev 
forskningsmæssigt aktiv lige til den sidste dag. Han døde uventet den 
17. november 2019 uden forudgående sygdom.

Jens Ulriks forskningsfelt var atomfysik. Studiet af ladede partiklers 
indtrængning i faste stoffer var hans forskningsmæssige hovedinte-
resse livet igennem, og han publicerede i mere end 40 år inden for 
dette emneområde. Fra midten af 1990’erne bidrog han også til ud-
nyttelsen af lagerringen ASTRID ved Aarhus Universitet med mo-
lekylfysiske studier og med ledelse af grundforskningscentret ACAP, 
der står for Aarhus Center for Atomic Physics, fra 1994 til 2005. 

Jens Ulrik voksede op i det midtjyske, og han valgte at påbegynde 
sin uddannelse ved Aarhus Universitet. Her havde man i 1956 startet 
uddannelsen af kandidater fra den matematisk-fysiske faggruppe. 
Ønskede man før 1956 at studere fysik her i landet var stedet Køben-
havns Universitet, hvor Niels Bohr var leder af Institut for Teoretisk 
Fysik på Blegdamsvej. 

Antallet af fysikere, der årligt blev uddannet ved Københavns Uni-
versitet, var imidlertid meget begrænset, hvorfor Niels Bohr var 
modstander af at udbygge det daværende Fysiske Institut ved Aarhus 



Universitet, som siden 1933 havde stået for undervisningen af de me-
dicinstuderende på første studieår. En udbygning af fysikken i Aar-
hus ville nødvendigvis medføre, at nogle af de yngre fysikere på Bleg-
damsvej ville forlade Københavns Universitet. Her tænkte Niels 
Bohr uden tvivl på Jens Lindhard, der i 1956 blev udnævnt til pro-
fessor i teoretisk fysik ved Aarhus Universitet. Lindhard havde været 
Bohrs assistent, og sammen havde de i 1954 publiceret et vigtigt ar-
bejde indenfor atomfysik omhandlende ladede partiklers indtræng-
ning i stof. Dette emne videreførte Jens Lindhard i Aarhus, hvor 
hans virke kom til at betyde meget for Jens Ulriks faglige udvikling. 

Jens Ulrik beskrev i 1974, hvor heldig han var, at hans forskning i 
atomfysik fra 1964 faldt sammen med opdagelsen af et nyt fysisk fæ-
nomen, som blev kaldt strengeffekten. ”Jeg fik lejlighed til at leve 
med i begejstringen over opdagelserne, den videre intense udforsk-
ning af fænomenerne, og endelig forsøgene på at udnytte disse til at 
opnå ny viden indenfor andre grene af fysikken. I forbindelse med 
målinger af indtrængning af hurtige ioner i faste stoffer var der i be-
gyndelsen af 1960’erne dukket nogle uventede fænomener op. Det 
viste sig, at disse kunne forklares ved, at ioner er i stand til at trænge 
dybt ind i en krystal, når de bevæger sig langs de åbne kanaler i kry-
stalgitteret.” 

Jens Lindhard, der senere blev præsident for Videnskabernes Sel-
skab, udarbejdede en teoretisk analyse, der viste, at det grundlæg-
gende fænomen måtte være en styring af de indtrængende ioner fra 
stød mod rækker af atomer i krystalgitteret. Da atomerne i en krystal 
sidder ordnet i rækker som perler på en snor (eller streng), fik fæno-
menet navnet strengeffekten. Ladede partiklers indtrængning i stof 
var en hovedaktivitet ved Det fysiske Institut i 1960’erne og begyn-
delsen af 1970’erne. Når ugens arbejde var slut om fredagen, mødtes 



teoretikere og eksperimentatorer lørdag formiddag til flere timers in-
tensive diskussioner og analyser af især nyere metoder og resultater, 
hvilket var utroligt givende, ikke mindst for os unge forskere. 

Det blev hurtigt klart, at strengeffekten måtte forårsage drastiske æn-
dringer for processer, der kræver tætte stød mellem ioner og atomer. 
Det var netop, hvad Jens Ulrik studerede i sit speciale til magister-
konferensen i 1966. Han undersøgte den kernefysiske proces, hvor 
en proton trænger ind i et atoms kerne samtidig med, at der udsen-
des et gammakvant fra det nye atom. Det viste sig, at denne proces 
blev næsten umuliggjort, når vinklen mellem protonens bane og ato-
merne i krystallen var mindre end en grad. 

Efter magisterkonferensen engagerede Jens Ulrik sig i Aarhus samt 
under et studieophold ved Bell Telephones laboratorier i USA i så-
vel det eksperimentelle som det teoretiske arbejde, der var relateret 
til strengeffekten. Han bidrog med detaljerede studier, der fokuse-
rede på at bestemme strengeffektens størrelse, samt inden for hvilken 
vinkel strengeffekten kunne observeres i forskellige typer krystaller. 

Strengeffekten fik mange anvendelser især indenfor transistortekno-
logien, men også inden for andre grene af fysikken. Jens Ulrik bidrog 
således med studier af levetiden for ustabile atomer, der spaltes ved 
fission, hvilket viste sig at ske indenfor et meget kort tidsrum af stør-
relsesordenen attosekunder. 

Lindhards oprindelige analyse af strengeffekten var baseret på klas-
sisk fysik, som fungerer fint, når projektilet er en atomar ion. Fra et 
tidligt tidspunkt interesserede Jens Ulrik sig også for tilfælde, hvor 
projektilet var en elektron eller en positron, hvorved kvantemekani-
ske effekter kan blive fremtrædende eller endog dominerende. 



Når energirige elektroner sendes gennem stof, udsender de elektro-
magnetisk stråling som følge af afbøjningen i stød med stoffets ato-
mer. Jens Ulrik udforskede i samarbejde med Erik Lægsgaard strå-
lingen fra krystaller og påviste, at for moderat relativistiske energier 
fører strengeffekten til stråling i røntgenområdet. Denne stråling 
kunne samles i nogle karakteristiske toppe, hvis energi kunne ændres 
via projektilenergien. Ved at analysere energien af disse toppe kunne 
man i kombination med teoretiske beregninger opnå ganske nøjag-
tige informationer om krystallens egenskaber, f.eks. det såkaldte kry-
stalpotentiale og de termiske vibrationer. Jens Ulrik arbejdede inten-
sivt på at udnytte denne viden, og disse studier tiltrak også meget 
dygtige studerende. En af disse var Lene Hau, som siden er blevet 
professor i fysik ved Harvard Universitetet i USA. 

Den 14. november 1985 offentliggjorde tidsskriftet Nature en ret epo-
kegørende artikel, der beskrev eksistensen af et meget stort antal for-
skellige kugleformede molekyler, alle opbygget udelukkende af kul-
stofatomer. Indtil da var man godt klar over, at der fandtes nogle 
eksempler på denne type molekyler bestående af mere end 20 kul-
stofatomer. Disse molekyler havde man givet navnet fullerener efter 
amerikaneren Richard Buckminister Fuller, som var arkitekten bag 
de kugleformede huse, som man havde opført flere steder i USA. 

Artiklen fra 1985 beskrev også, at de molekyler, der var opbygget af 
60 eller 70 kulstofatomer, udviste særlig stor stabilitet. Kulstof-60 
molekylet har siden tiltrukket sig megen opmærksomhed fra såvel 
fysikere som kemikere, heriblandt Jens Ulrik. 

Fra begyndelsen af 1990’erne var udnyttelsen af lagerringen ASTRID 
i fokus på Institut for Fysik og Astronomi og for grundforsknings-
centret ACAP. Dette center var atypisk, idet det var opbygget af fem 



af hinanden uafhængige atom-eller molekylfysiske projekter, der 
hver blev ledet af en seniorforsker, samt af en leder, der havde til 
opgave at stimulere og binde projekterne sammen. Jens Ulrik var 
villig til at påtage sig centerlederrollen, og han viste sig velegnet hertil. 

Jens Ulrik tilsluttede sig det molekylfysiske projekt, og sammen med 
Preben Hvelplund udnyttede de lagerringen til en lang række studier 
af fulleren-molekyler, blandt andet af hvad der kunne være årsagen 
til kulstof-60 molekylets store stabilitet. Hvorledes ville dette mole-
kyle afgive sin overskudsenergi, når molekylet blev højt anslået? Ville 
molekylet fragmentere, udsende elektroner eller deeksitere ved ud-
sendelse af varmestråling? Forsøgene viste klart, at det var udsendel-
sen af varmestråling, der var den altdominerende proces. Denne var-
mestråling er formodentligt også en del af forklaringen på kulstof-60 
molekylets store stabilitet, idet de højt anslåede molekyler vil nå at 
afkøle, inden eksitationen vil få dem til at fragmentere. Man ved, at 
der findes fullerenmolekyler i det interstellare rum, og varmestrålin-
gen kan meget vel betyde ret så meget for disse molekylers mod-
standsdygtighed over for den ultraviolette stråling i rummet. 

På grundlag af de meget omfattende fullerenstudier samt tilsvarende 
for metalklynger tog Jens Ulrik initiativet til at få opbygget en mindre 
lagerring, som gjorde det meget lettere at gennemføre laserspektro-
skopiske forsøg end ved den store lagerring ASTRID. Den nye la-
gerring blev også den foretrukne, da han sammen med yngre med-
arbejdere rettede opmærksomheden mod større organiske molekyler 
og biomolekyler, medens ASTRID blev dedikeret til synkrotronstrå-
lingsforskning. 

Jens Ulrik engagerede sig også i det omgivende samfund, bl.a. som 
formand for det naturvidenskabelige forskningsråd, som formand for 



bestyrelsen for Danmarks Rumforskningsinstitut gennem otte år, 
samt med artikler og debatindlæg i dagspressen vedrørende klima-
spørgsmål. Hans synspunkt var, at klimaændringerne ikke skyldtes 
forøgelsen af kuldioxid i atmosfæren, men derimod uundgåelige na-
turlige variationer. Debatindlæggene kunne være skarpe, og især var 
han afvisende overfor de matematiske modeller, som klimaforskerne 
anvender til fremskrivningen af opvarmningen i det kommende år-
hundrede. Det sidste debatindlæg blev publiceret kun to måneder 
før han døde. 

Jens Ulrik vil blive savnet af mange. Han var en person med stor 
viden, men tillige en venlig, rolig og humørfyldt person, som altid 
tog sig tid til at lytte til andre. Han var også en værdig repræsentant 
for det videnskabelige personale i bestyrelsen for Aarhus Universitet 
fra 2004 til 2008. 

Ære være Jens Ulriks minde.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lars Arge  
8. oktober 1967 - 23. december 2020  



 

  Mindeord af Lars Birkedal 

 

Lars Arge blev født den 8. oktober 1967 og voksede op i Ebeltoft. 
Efter sin gymnasiale uddannelse i Rønde startede han i 1986 med 
at studere Datalogi og Fysik på Aarhus Universitet. Gennem sin 
studietid var Lars Arge engageret i studenterpolitik og var i en peri-
ode leder af Studenterrådet. I 1992 blev Lars Arge indskrevet som 
ph.d.-studerende på det dengang relativt nye "4+4" ph.d.-program. 
Han fik sin ph.d.-grad i 1996 og i løbet af sit ph.d.-studium var Lars 
Arge på et otte måneder langt studieopholdt ved Duke University i 
North Carolina, USA, hvor han arbejde under vejledning af Prof. 
Jeff Vitter. Dette ophold var af stor betydning for Lars Arge's karri-
ere, og han endte med at blive ansat på Duke University som Assi-
stant Professor, Associate Professor, og full Professor i perioden 
1996 til 2006.  
 
Lars Arge's forskningsområde var algoritmer og datastrukturer. 
Specielt fokuserede Lars Arge på udvikling af effektive algoritmer til 
store datamængder.  Til at analysere effektiviteten af sådanne algo-
ritmer gjorde Lars Arge brug af den såkaldte I/O model, udviklet af 
Aggarwal og Vitter. I/O modellen er nyttig til at analysere effektivi-
teten af algoritmer, der involverer så store datamængder, at de ikke 
kan være i en computer's normale hukommelse (RAM), men skal 
flyttes frem og tilbage fra ekstern hukommelse (fx. en harddisk). 
For eksempel udviklede Lars Arge i 1995 en ny datastruktur, kaldet 
"The Buffer Tree", som kan bruges til I/O effektive graf-algoritmer 



og I/O effektive geometriske algoritmer såsom algoritmer til ter-
ræn-analyse.  

I 2004 flyttede Lars Arge tilbage til Danmark, hvor han blev ansat 
som professor ved Aarhus Universitet, og hvor han fra 2004 til 
2007 oppebar et Ole Rømer Stipendium fra Den Frie Forsknings-
fond. I 2007 blev Lars Arge leder af Grundforskningscentret 
MADALGO på Aarhus Universitet. MADALGO står for Massive 
Data Algoritmics, og præmissen for centret var den forventede 
vækst i datamængder, og centret faglige fokusområder var I/O ef-
fektive algoritmer samt såkaldte cache-oblivious og streaming algo-
ritmer. Centret blev formet inden "big data" blev et almindeligt be-
greb, og derfor indgik "big data" heller ikke i navnet, som det nok 
ville have gjort i dag. Der er ingen tvivl om, at Lars Arge var en pi-
oner i dansk Big Data-forskning. 
MADALGO involverede et tæt samarbejde med MIT i USA og 
MPI i Tyskland, og det var en stor succes. Lars Arge var, med rette, 
stolt af konklusionen af midtvejsevalueringen af centret, som lød: 
"The center is without doubt the world-leading center in massive 
dataset algorithmics". 

Lars Arge fortsatte gennem hele sin karriere med at interessere sig 
(og kæmpe) for grundforskning, men han udbyggede også en paral-
lel interesse for anvendelser af sin grundforskning og interdiscipli-
nær forskning. Anvendelserne omfattede specielt analyse af terræn-
data, fx. med henblik på at forudsige oversvømmelser ved kraftigt 
regnfald. Den interdisciplinære forskning omfattede blandt andet et 
samarbejde om makro-økologi med Prof. Jens Chr. Svenning's 
forskningsgruppe. 



Lars Arge's forskning i analyse af terrændata ledte til starten på 
Scalgo virksomheden, som Lars Arge startede sammen med Prof. 
Agarwal fra Duke samt to af sine tidligere ph.d.-studerende. 
Scalgo's software bruges i dag af over 12000 brugere i over 300 orga-
nisationer internationalt. 
 
Lars Arge modtog mange priser for sin forskning, og han blev ind-
valgt i Videnskabernes Selskab i 2008, modtog Eliteforskerprisen i 
2010, blev Fellow of the ACM (Association for Computing Machi-
nery, den største internationale organisation for datalogi), Ridder af 
Dannebrog i 2015, og æresdoktor ved TU Eindhoven, Holland, i 
2017. 
 
Lars Arge bidrog også i en lang række akademiske fora, både inter-
nationalt, fx. som evaluator af forskningsartikler, og nationalt, fx. 
som medlem af Forskningsrådet for Natur og Univers (FNU) fra 
2013 til 2019 (formand fra 2016 til 2018). Lokalt på Aarhus Univer-
sitet bidrog han også med sin internationale erfaring, fx. som ban-
nerfører for indførelse af tenure-track stillinger. I al dette arbejde 
var Lars Arge kendt for sin ekstreme grundighed, sin evne til at be-
vare overblikket samtidig med at have styr på detaljerne, og for at 
argumentere ihærdigt for sin sag. 
 
I den sidste periode af sit liv, brugte Lars Arge mange af sine kræf-
ter på Videnskabernes Selskab, hvor han i 2015 blev indvalgt som 
medlem af præsidiet og i 2016 blev valgt som generalsekretær. Lars 
Arge bidrog blandt andet med at åbne Selskabet mere op til offent-
ligheden, fx. via offentlige forskningsforedrag, og med at få retable-
ret Selskabets sekretariat. 
 
Æret være hans minde. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sven Bjørnholm 
8. september 1927 - 19. februar 2020 

 



  Mindeord af Christopher Pethick 

 
Sven Bjørnholm brændte for det store billede og væsentlige pro-
blemstillinger, både i videnskab og i det bredere samfund. Han la-
vede vigtige bidrag til videnskab, og han arbejdede utrætteligt for at 
realisere Niels Bohrs vision om en Åben Verden, hvor viden kunne 
deles, og mennesker fra forskellige lande kunne samarbejde frit. 
Han førte i den grad Selskabets idealer ud i praksis. Han havde en 
bredtfavnende nysgerrighed, som mange i Selskabet har erfaret fra 
hans respektfulde spørgsmål ved møder. Han stillede spørgsmål, 
fordi han ville lære noget. For mig er mange facetter af Sven op-
summeret i Caspar David Friedrichs velkendte maleri ”Vandreren 
over Tågehavet". Der ser man ryggen af en velklædt herre i diplo-
matfrakke og med stok i hånden på en bjergtop. Han kigger ned 
over landskabet, hvor man kan se enkelte andre bjergtoppe, som vi-
ser sig over tågen. Udfordringen er at tyde, hvad der foregår under 
tågen, fra de sparsomme synlige tegn. Som vi skal se, var Sven suve-
ræn til at gribe nye eksperimentelle muligheder for at gennem-
trænge tågen. Et andet billede dukker op fra en udflugt med Niels 
Bohr Institutet til Møn, hvor Sven og jeg, sammen med vores ko-
ner, besøgte Elmelunde Kirke. Der beundrede vi de smukke kalk-
malerier fra 1500-tallet, som blev kalket til efter Reformationen og 
genopdaget først i 1880’erne. I sit videnskabelige arbejde afdækkede 
Sven fænomener, som tidligere havde været skjulte. Sven er født i 
Tønder. Hans far var ritmester, senere oberstløjtnant, i Jydske Dra-
gonregiment, og under hans opvækst flyttede familien rundt til di-
verse kaserner i Jylland. Under Anden Verdenskrig var hans far 
gruppeleder i modstandsbevægelsen i Horsens, og Sven samlede 
som ca. 15-årig våben op, som briterne havde kastet ned, og uddelte 
illegale blade. Da familien var nødt til at gå under jorden, kom 



Sven på Herlufsholm Kostskole, hvorfra han blev student under 
dæknavn. Efterfølgende blev han kemiingeniør fra Den Polytekni-
ske Læreanstalt (senere DTU). Allerede under studietiden fik Sven 
smag for internationalt samarbejde og fik diplom fra La Sorbonne. 
Han aftjente sin værnepligt som Gardehusar i Næstved, hvor han 
mødte Iran, sin livsledsager. Efterfølgende blev Sven medlem af 
Reserven. Hans baggrund i militæret, både hjemmefra og senere, 
var med til at præge Svens tilgang til videnskabelige sager: et forsk-
ningsprojekt er at betragte som en militær operation. Han havde en 
stærk sans for orden, og under forberedelsen af dette mindeord har 
jeg draget nytte af, hvad han kaldte sine ”efterladte papirer” på Ni-
els Bohr Arkivet, hvori han skriver: 
Det er skik og brug i Det Kongelige Danske Videnskabernes Sel-
skab, at der tales mindeord om afdøde medlemmer. Mindeordene 
bringes på tryk i Selskabets årsskrift. Til hjælp for den, der til sin 
tid får opgaven, har jeg udtaget et curriculum vitæ med forskellige 
bilag, bl.a. en publikationsliste. Hertil kommer særtryk af praktisk 
taget alle mine publikationer. 

Efter en kort ansættelse inden for industri, blev Sven i 1957 ansat på 
Universitetets Institut for Teoretisk Fysik, senere Niels Bohr Insti-
tutet, hvor han forblev resten af sin karriere. Hans opgave var at 
etablere en kemiafdeling til fremstilling af rene grundstoffer til brug 
for eksperimenter. Først lidt om baggrunden for Svens forskning. I 
1913 viste Niels Bohr, hvordan kvantemekanikken kunne føre til en 
”skalstruktur" af elektroner, og derved forklare atomers fysik og 
kemi. Efter opdagelsen af neutronen i 1932 udviklede Niels Bohr 
sin model af atomkernen, som var vidt forskellig fra hans model for 
elektroner i atomer. I hans model for elektronstruktur, bevægede 
elektronerne sig relativt frit, mens han betragtede kernen som en 
dråbe væske bestående af neutroner og protoner, hvori neutroner 
og protoner vekselvirkede stærkt med hinanden. I 1949 påviste 



Maria Göppert-Mayer og Hans Jensen, at atomkerner også havde 
en skalstruktur, i modsætning til, hvad man vil forvente fra dråbe-
modellen. Det viste sig, at mange af atomkerners egenskaber ved la-
vere energier kunne forklares som et samspil mellem kollektive be-
vægelse af mange partikler som, for eksempel, i en roterende eller 
vibrerende dråbe væske, og bevægelse af enkelte partikler. 1950’erne 
var storhedstiden for eksperimentelle og teoretiske undersøgelser af 
atomkerner, og i denne periode udviklede Aage Bohr, Ben Mottel-
son og deres mange samarbejdspartnere i ind- og udland den nu-
værende model (unified model), som kombinerer de to aspekter af 
kerners egenskaber. Der var et stort internationalt samarbejde i 
gang indenfor kernefysik. Som beskrives senere, kom undersøgelse 
af skaleffekter, ikke kun i atomkerner men også i metalklynger, til at 
være et gennemgående tema i Svens forskningskarriere. Svens dok-
tordisputats, som han forsvarede i 1965, handlede om kerner tun-
gere end radium, som ikke er runde, men mere ligner en rugby-
bold. Spektra af disse kerner viste de forskelligartede bevægelses-
mønstre i kernen. I disputatsen står det klart, at det for Sven ikke 
var nok at lave kemi: han var dybt fascineret af, hvad man kunne 
lære om atomkerners struktur fra kernefysiske eksperimenter. Sven 
blev amanuensis i 1965 og docent i 1968. Et aspekt af Svens arbejde 
var at anskaffe strategiske grundstoffer, såsom uran og plutonium, 
fra Storbritannien og USA. At det lykkedes, var et godt eksempel 
på Niels Bohrs vision af en Åben Verden i praksis. Lige efter at 
have lagt den sidste hånd på sin disputats i foråret 1964, tog Sven til 
en konference i Paris. Der forelagde Georgy Flerov, en af fædrene 
til den sovjetiske atombombe, sensationelle resultater af eksperi-
menter udført i Dubna, det dengang nyopført sovjetiske forsknings-
center nord for Moskva, af Sergej Polikanov og kollegaer. De havde 
opdaget kortlevende tilstande af tunge grundstoffer, som henfaldt 
ved spaltning, såkaldte fissionsisomerer. Det var en sensation, som 



ingen havde forventet. Under en samtale med Flerov opstod ideen 
om at bruge Niels Bohr Institutets tandem van der Graaff accelera-
tor til at undersøge disse tilstande. Dette møde dannede grundlaget 
for Svens videnskabelige arbejde i mere end et årti. Efterfølgende 
blev der underskrevet en samarbejdsaftalen mellem Niels Bohr In-
stitutet og Videnskabsakademiet i Sovjetunionen. Lige siden Insti-
tutets oprettelse havde sovjetiske fysikere besøgt Institutet, oftest i 
relativt korte perioder, og under den nye aftale blev udveksling af 
medarbejdere intensiveret, med sovjetiske fysikere på længere op-
hold i København og danske fysikere, som tog til Sovjetunionen. 
Sven var en af de første prøvekaniner for dette program: han be-
søgte Sovjetunionen i 1965 i tre uger, og i 1966 var han i Dubna i 
seks måneder sammen med sin langmodige familie. Aftalen førte til 
et meget frugtbart program i både eksperiment og teori, som strakte 
sig over flere årtier. Forklaringen på, hvordan fissionsisomerer kan 
dannes, var, at barrieren til spaltning af en atomkerne ikke kun 
havde een pukkel, som i dråbemodellen, men to. Det svarede til 
ryggen på en baktrisk kamel, ikke en dromedar: isomertilstandene 
”lever” mellem kamelens to pukler, som opstår, når man udvider 
Niels Bohrs dråbemodel til også at omfatte skaleffekter. Sammen 
med J. E. Lynn skrev Sven den autoritative oversigtsartikel, sin 
mest citerede, om disse tilstande i Reviews of Modern Physics, et 
af de mest velrenommerede tidsskrifter. Flere, jeg har snakket med, 
har sat spørgsmålstegn ved sidetallene i Svens publikationsliste, 
fordi denne artikel tilsyneladende strækker sig over 207 dobbelt-
spaltede sider, hvor den nuværende grænse i tidsskriftet er 50 sider. 
Men sidetallene er faktisk rigtige! 

I 1977, efter færdiggørelse af projektet om Danmarks fremtidige 
energibehov, som er omtalt senere, øjnede Sven en ny mulighed for 
eksperimenter. De videnskabelige faciliteter i Tyskland var i kraftig 
vækst, og på dette tidspunkt var den nye accelerator for tunge 



atomkerner ved Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) i 
Darmstadt lige blevet taget i brug. Tidligere havde Sven beskæftiget 
sig med stabile eller langtlevende tilstande. Den nye maskine åb-
nede et vindue til de dynamiske processer, som foregår, når to 
tunge ioner støder sammen. Sven tog et sabbatår på GSI, og han 
var optaget af disse studier i næsten et årti. Det viste sig, at kerne-
stof i denne sammenhæng opfører sig som en meget mere viskøs 
væske sammenlignet med en klassisk væske. Forklaringen er, at be-
vægelsen af neutroner og protoner i kerner er påvirket af vekselvirk-
ning med middelfeltet produceret af alle andre partikler og ikke af 
sammenstød mellem enkelte partikler, som antaget i Niels Bohrs 
dråbemodel. Inden for kernefysik havde man spekuleret længe om 
muligheden af, at skaleffekter kunne føre til en ”ø” af langtlevende 
kunstige grundstoffer tungere end uran. Dette var en aktiv gren i 
forskningen ved de store internationale laboratorier. Men omkring 
1985 hørte Sven noget, som fik ham til at rette sin opmærksomhed 
et andet sted hen. Walter Knight og hans gruppe i Berkeley havde 
lavet eksperimenter med klynger af natrium-atomer. De viste, at 
skaleffekter, som var kendt fra elektroner i atomer og nukleoner i 
atomkerner, også kunne observeres i elektronstrukturen af disse 
klynger. Ligesom fordelingen af grundstoffer i Universet afspejler 
skaleffekter i atomkerner, afspejler fordeling af størrelser af na-
trium-klynger dannet fra natrium damp skaleffekter i klynger. Disse 
klynger åbnede muligheden for eksperimentelt at undersøge en for-
udsigelse fra 1971 af Roger Balian og Claude Bloch.  Denne gik på, 
at der, udover den velkendte skalstruktur i atomer og atomkerner, 
skulle opstå en ”superskal-struktur" i systemer med tilstrækkeligt 
mange partikler: Styrken af skalstrukturen skulle variere systematisk 
med antallet af partikler. Observation af superskaller kræver syste-
mer med 1000 eller flere partikler, og hverken atomer eller atomker-
ner med så mange partikler er stabile, men med klynger af atomer 



er dette område tilgængeligt. I en alder af næsten 60, hvor de fleste 
nok ville være tilbøjelige til at fortsætte i det samme forskningsom-
råde, udviste Sven stort mod ved at sadle om og lave eksperimenter 
med metalklynger i stedet for atomkerner. Det krævede helt ander-
ledes apparatur og teknikker. Der skulle anskaffes friske midler. Det 
var et højrisiko-projekt, fordi der var fare for, at han blev betragtet 
som mytterist af dem, han tidligere havde arbejdet sammen med, 
og som konkurrent af dem, hvis område han flyttede ind i. Men det 
lykkedes Sven at tiltrække dygtige kollegaer, Jørn Pedersen og Jør-
gen Borggreen i det eksperimentelle, og Ben Mottelson, Hide 
Nishioka, og Klavs Hansen i det teoretiske. I opbygningsfasen fik 
Sven stor hjælp fra Walter Knight, som tilbragte et sabbatår på Ni-
els Bohr Institutet og delte detaljer af sit apparatur med Sven. Ek-
sperimenterne var en spektakulær succes og beviste eksistensen af 
superskaller. Dette arbejde er kronen på Svens videnskabelige karri-
ere og demonstrerede med al tydelighed hans vision og fantasi, 
hans dybe indsigt, hans organisatoriske talent og hans evne til at 
gennemføre et komplekst projekt. Sven var meget engageret i sam-
fundet. I årene 1974-1977, lige efter det første oliechok, tog IFIAS 
(International Federation of Institutes for Advanced Study), som 
Niels Bohr Institutet var medlem af, initiativ til et studie af Dan-
marks fremtidige energibehov. Staben bestod af en vidtspændende 
række af specialister - økonomer, ingeniører, miljøeksperter og an-
dre. Gruppen havde lokaler på Bohr Institutet, hvor Ove Nathan 
var bestyrer, og Sven var daglig leder af arbejdet. Gruppens arbejde 
påvirkede Danmarks energiplaner, og Sven var i en del år rådgiver 
om energispørgsmål for den danske regering. Et andet aspekt af 
Svens engagement i samfundet var hans støtte til kollegaer i udlan-
det, som var faldet i unåde hos de politiske myndigheder. Et ek-
sempel blandt mange er den tidligere omtalte Sergej Polikanov, 
som i 1970erne blev nægtet lov til at arbejde midlertidigt på CERN 
i Geneve. Sven var medvirkende til, at Polikanov blev tilbudt en 



etårig stilling på Niels Bohr Institutet, før han kom videre til først 
CERN og senere GSI i Darmstadt. Sven og Iran var meget gæstfrie, 
og de havde et stort internationalt netværk som de, i dagene før in-
ternettets komme, plejede ved at skrive breve og julekort. I øvrigt 
beherskede Sven mange sprog. Efter pensionering forblev Sven ak-
tiv i Selskabet og kom regelmæssigt på Bohr Institutet. Han var 
meget engageret i sine børnebørn. Efter 40 års pause kastede han 
sig over heste igen, sled to op i alderen mellem 70 og 80 år og gik til 
springundervisning i en alder af 80. 

Ære være hans minde 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mogens Flensted-Jensen 
2. september 1942 - 21. december 2020  



Mindeord af Henrik Schlichtkrull 

Mogens Flensted-Jensen var medlem af selskabet siden 1992. Han 
døde efter kort tids sygdom i slutningen af 2020. 

Mogens blev matematisk-fysisk student fra Virum Statsskole i 1961. 
Efter en etårig rundrejse i Nordamerika med faderens gymnastik-
hold, samt aftjening af værnepligt, påbegyndte han matematikstu-
diet på Københavns Universitet i 1963. Han blev kandidat i 1968. 

I perioden 1968-1979 var Mogens ansat først som stipendiat og fra 
1973 som lektor ved Matematisk Institut på Københavns Universi-
tet. I løbet af denne periode foretog han to forskningsmæssigt sær-
deles væsentlige udlandsophold. Det første, ved Mittag-Leffler In-
stituttet i Stockholm 1970-71, som han foretog efter opfordring fra 
Werner Fenchel, førte til et skift af forskningsområde i retning af 
geometri. Her traf Mogens den fremtrædende islandske matemati-
ker Professor Sigurdur Helgason fra MIT, som fik en helt afgø-
rende betydning for Mogens' videre forskning. Det andet udlands-
ophold fandt sted ved MIT i Boston 1976-77. Her blev kontakten til 
Sigurdur Helgason fortsat og udbygget. Disse ophold bragte Mo-
gens i kontakt med eliten inden for forskningsområdet omkring 
Liegrupper og repræsentationsteori, og de bidrog til at han selv si-
den kom til at tilhøre den samme elite. 

I 1979 blev Mogens udnævnt til professor i matematik ved Den Kgl. 
Veterinær- og Landbohøjskole, hvor han virkede frem til sammen-
lægningen med Københavns Universitet. Han fortsatte som 



professor ved det samme institut, hvor han var begyndt som stipen-
diat mere end 40 år tidligere, og fra 2012 var han emeritus. 

Mogens' første forskningsarbejde (fra 1969) var i området operator-
algebra, men i forbindelse med opholdet ved Mittag-Leffler Insti-
tuttet skiftede han som nævnt interesse, og fra da af optog symme-
triske rum hans forskning. Et symmetrisk rum er en differentiabel 
mangfoldighed i hvilken det er muligt omkring ethvert punkt at fo-
retage en spejling. Eksistensen af denne struktur betyder at rummet 
kan realiseres som et kvotientrum G/H af en Liegruppe G og en 
såkaldt symmetrisk undergruppe H. Denne rige struktur giver an-
ledning til at man kan udføre harmonisk analyse på rummet, og 
derved knyttes studiet af det symmetriske rum til repræsentations-
teorien for Liegrupper. Det var dette samspil mellem geometri og 
repræsentationsteori som blev Mogens' primære forskningsområde, 
og det var her han kom til at spille en fremtrædende international 
rolle. 

Perioden i slutningen af 1970'erne var et højdepunkt i Mogens' 
forskning. Han forfattede en række vigtige arbejder om harmonisk 
analyse på symmetriske rum, som kulminerede med en artikel i 
Annals of Mathematics 1980, "Discrete series for semisimple sym-
metric spaces". Her påviser han for første gang eksistensen af en se-
rie af diskrete repræsentationer på alle de symmetriske rum, som 
opfylder en betingelse der er nem at afgøre i konkrete eksempler. 
Det drejer sig om de irreducible repræsentationer af Liegruppen G, 
som kan realiseres inden for kvadratisk integrable funktioner på det 
symmetriske rum G/H. Specialtilfældet, hvor det symmetriske rum 
er G selv, var på det tidspunkt et varmt forskningsemne, foranledi-
get af nogle fundamentale arbejder af Harish-Chandra, der 



arbejdede ved Institute for Advanced Study i Princeton. I en række 
artikler på højt niveau havde Harish-Chandra fundet et kriterium 
(eksistens af en kompakt maksimal torus), der afgør om der eksiste-
rer diskrete serie repræsentationer på gruppen G. Mogens fandt en 
generalisering af Harish-Chandras kriterium, så det også kan benyt-
tes for et symmetrisk rum G/H, og han beviste at betingelsen er til-
strækkelig til at sikre eksistensen. Mogens bevis for det generelle 
kriterium førte samtidig til et nyt og simplere bevis for tilstrækkelig-
heden af Harish-Chandras oprindelige betingelse. 

Det centrale argument i Mogens' bevis involverer en dualitet mel-
lem forskellige symmetriske rum, som nu altid omtales som Flen-
sted-Jensen duality. Ved hjælp af denne dualitet overføres kon-
struktionen af de kvadratisk integrable funktioner på G/H til en 
konstruktion på det duale symmetriske rum, som er lettere at 
håndtere. Ifølge Mogens gik betydningen af denne dualitet op for 
ham, mens han sad i en bybus i forbindelse med et møde i Tunis. 

Resultatet om de diskrete serier dannede grund for en disputats, 
Non-commutative harmonic analysis, som Mogens forsvarede ved 
Københavns Universitet i 1980 med Christian Berg og Sigurdur 
Helgason som officielle opponenter. 

Opdagelsen af de diskrete serier var et gennembrud for forskningen 
i symmetriske rum, og Mogens' opdagelse blev efterfølgende brugt 
og udbygget af matematikere fra hele verden. Det blev vist af T. 
Oshima og T. Matsuki at Mogens' betingelse også er nødvendig for 
eksistensen af diskrete serier, og denne forståelse af de diskrete se-
rier foranledigede en omfattende forskning i harmonisk analyse af 
symmetriske rum. I 1986 tilbragte Mogens et halvt år ved Paris 



Universitet VII, og derefter 2 måneder i Kyoto, Tokyo og Hiro-
shima. Han var i den forbindelse hovedforedragsholder ved årsmø-
det i Japans matematiske forening.  

Mogens organiserede i 1995-96 et meget succesfuldt program ved 
Mittag-Leffler Instituttet i Stockholm, der navnlig var fokuseret på 
forskning i symmetriske rum. Programmet tiltrak eksperter fra hele 
verden og bidrog væsentligt til at videreføre feltet. Med udgangs-
punkt i Mogens' grundlæggende resultat om den diskrete serie lyk-
kedes det således for nogle af deltagerne at fremlægge en komplet 
harmonisk analyse for alle reduktive symmetriske rum. 

Efter ansættelsen ved KVL blev Mogens mere og mere inddraget i 
universitetspolitik. Han var formand for Dansk Matematisk For-
ening 1982-86, og han var i en lang årrække formand for Statens 
Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd. Her i selska-
bet har han været medlem af Forskningspolitisk Udvalg. Han bi-
drog også betydningsfuldt til international forskningspolitik, idet 
han på Danmarks vegne var stærkt involveret i forarbejdet til etab-
leringen af det fælleseuropæiske forskningsråd ERC. I en årrække 
var han desuden medlem af Singapores akademiske forskningsråd. 
Han varetog det administrative arbejde engageret, initiativrigt og 
omhyggeligt. Ved sin afsked udtrykte han at han altid havde været 
glad også ved denne del af sit virke, uagtet at den ikke levnede så 
meget tid til hans egen forskning.  

Hen imod sin pensionering samt i tiden derefter fik Mogens tid til 
at genoptage sin forskning, hvilket var en stor tilfredsstillelse for 
ham selv og førte til flere internationale publikationer. Den seneste, 
et fælles arbejde med J. Kuit, udkom i 2018.  



Mogens var kendetegnet ved en stor ydmyghed over for sin egen 
forskning og altid åben for at anerkende andres bidrag. Han var al-
drig bange for at spørge når der var noget han ikke forstod, men 
med en imødekommende facon undgik han altid at virke intimide-
rende derved. Han vil blive husket og savnet som en begavet for-
sker og administrator, og som en højt skattet kollega og ven. 

Ære være hans minde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra disputationen 1980 (fotograferet af Sigurdur Helgason) 

 

  



Michael Dencker Herslund 
21. juli 1945 - 26. august 2021



 

  Mindeord af Lene Schøsler 

 

Michael Herslund blev student fra Aalborg Katedralskole i 1964. 
Han blev magister i romansk filologi fra Københavns Universitet i 
1972, hvor han fik guldmedalje for sin afhandling i 1970. 
Efter sin eksamen blev han i 1972 ansat som adjunkt i fransk ved 
Institut for Romansk filologi, Københavns Universitet, og var lektor 
samme sted i perioden 1976-1986. 
 
I perioden 1976-1980 var han under en orlovsperiode ansat som ama-
nuensis ved Universitetet i Trondheim, derefter vendte han tilbage 
til Københavns Universitet. Efterfølgende kom han til Handelshøj-
skolen i København (senere CBS), hvor han blev professor i fransk 
ved Det Erhvervssproglige Fakultet fra 1987. Her var han frem til sin 
pensionering i 2016. Michael Herslund blev dr.phil. i 1989. Han blev 
indvalgt i Selskabet i 1995. Han var medlem af Statens Humanistiske 
Forskningsråd 1995-2000, de to sidste år som formand. 

Michael Herslund var uddannet som en af de sidste repræsentanter 
for den højt meriterede sproghistoriske romanske tradition ved Kø-
benhavns Universitet. Han var som magister uddannet i hele den 
romanske sprogfamilie og vedblev hele livet at anse magisterkonfe-
rensen som den bedste forskeruddannelse. En af de få gange han 
mødte op i Selskabet, var da vi diskuterede konferensens mulige af-
skaffelse. Det var Herslund meget imod. Den romanskfilologiske tra-
dition fra København blev i særdeleshed kendt uden for Danmarks 
grænser med Kristoffer Nyrop (1858-1931), professor fra 1894, 



medlem af Selskabet i 1899, og der refereres stadig til hans monu-
mentale sproghistorie Grammaire historique de la langue française, 
I-VI (1899-1913). Denne empiri-tunge og ikke særligt teoretiske tra-
dition blev imidlertid fuldstændigt afbrudt omkring 1950 ved frem-
komsten af den strukturalistiske, hovedsageligt synkront og ikke hi-
storisk orienterede sprogvidenskab. Dette brud var i Danmark, i 
modsætning til de øvrige nordiske lande, forberedt ved fremkomsten 
af to lingvistiske strømninger, den ene forankret i den nordiske filo-
log Paul Diderichsens (1905-1964) forskning i dansk, især omkring 
hans feltanalyse, den anden forankret i Louis Hjelmslevs (1899-1965) 
almenlingvistiske teori, glossematikken, der var præget af et højt ab-
straktionsniveau i sin formalisering. Det er påfaldende, at disse to 
københavnske strukturalistiske strømninger bidrog til at hæmme ud-
bredelsen og udnyttelsen af den amerikanske strukturalisme og dens 
efterfølgere, selvom flere forskere især fra de romanske og engelske 
universitetsinstitutter, bl.a. Michael Herslund, bidrog til at udbrede 
kendskabet til den amerikanske lingvistiske teoridannelse (den gene-
rative grammatik), som ofte forbindes med navnet Noam Chomsky 
(1927-). Den glossematiske tilgang blev på det romanske felt forvaltet 
og videreudviklet især af Hjelmslevs elev Knud Togeby (1918-1974), 
professor på Romansk Institut fra 1955 til sin død. Togeby var Hers-
lunds lærer. 

Den voldsomme faglige reorientering fra den filologiske tradition 
hen mod en teoretisk funderet lingvistik manifesterer sig tydeligt i 
Michael Herslunds forskning. Hans faglige interesse bevæger sig 
med et solidt udgangspunkt i den historisk-filologiske tradition frem 
mod en interesse for og anvendelse af forskellige metoder inden for 
den moderne sprogvidenskab og et engagement i aktuelle, herunder 
sprogpolitiske problemstillinger inden for lingvistikken. Jeg vil i det 



følgende beskrive denne udvikling hos Michael Herslund, en udvik-
ling som på interessant vis afspejler nogle væsentlige linjer i sprogvi-
denskabens udvikling i de sidste 50 år. Jeg vil følge udviklingen kro-
nologisk opdelt i fire faser efter hans faglige interessefelter: sproghi-
storie, moderne fransk, typologi, sprog og identitet.  

Den traditionelle filologisk baserede romanske sproghistorie, som 
den blev praktiseret i det 19. og starten af det 20. århundrede i hele 
Europa, og særdeles livskraftigt i Danmark, havde fokus på standard-
sprogene, og repræsenterede derfor en historisk ‟teleologisk” tilgang, 
således at forskerne med stor detaljerigdom beskrev sprogenes ud-
vikling fra modersproget (i dette tilfælde latin) frem mod den aktuelle 
sprogtilstand, uden blik for variationer, og med særligt fokus på ety-
mologi, fonetik og morfologi, medens syntaks som regel blev sted-
moderligt behandlet; en teoretisk vinkel var fraværende. Allerede tit-
len på Michael Herslunds første bogpublikation (144 sider) fra 1976 
viser en klar forskel i forhold til denne filologiske tradition, idet der 
er fokus på sprogets struktur: Structure phonologique de l'ancien 
francais: morphologie et phonologie du francien classique. Der er 
således klart valgt en teoretisk tilgang med henblik på at beskrive old-
fransk som en synkron struktur, ikke som en del af en udvikling frem 
mod det moderne sprogtrin. Den valgte tilgang er baseret på den på 
dette tidspunkt nye sprogteori: den generative grammatik, der skel-
ner mellem sprogets dybdestruktur, som er målet for sprogbeskrivel-
sen og overfladestrukturer, som er de sproglige former i skrift og tale, 
som sprogforskeren har direkte adgang til. Det betyder i denne sam-
menhæng, at forfatteren opfatter de overleverede tekster på oldfransk 
fra det 12.-13. århundrede som overflademanifestationer af en dybde-
struktur, som han forsøger at bevise eksistensen af. Formålet er at 
beskrive en enkel dybdestruktur, som principielt er universel for 



sprog, og som ved hjælp af et komplekst sæt af regler og transforma-
tioner kan føre frem til de former man faktisk møder i teksterne. 
Herslunds imponerende forskningsindsats på dette område er såle-
des en helt ny tilgang til kendte data. 

Michael Herslunds anden bog Problèmes de syntaxe de l’ancien 
francais. Compléments datifs et génitifs (186 sider) er en fortsættelse 
af den første, i den forstand at forfatteren går ud fra samme metodo-
logiske udgangspunkt (den generative grammatik), men her udvides 
emnefeltet til at omfatte to syntaktiske problemstillinger i oldfransk 
inden for de to kasus dativ og genitiv. Samtidig er der tale om en 
teoretisk udvidelse i forhold til den første publikation, idet Herslund 
her for første gang inddrager en valensanalyse, som han senere i sin 
karriere udvikler videre i sin disputats og i sine arbejder med sin teori 
om ‟adjekt”. Valensanalyser findes i den generative grammatik som 
de såkaldte ‟syntaktiske træstrukturer”, der er karakteristiske for ge-
nerative analyser, og som har til hensigt at visualisere de grundlæg-
gende strukturer i en sætning, typisk mellem de styrende størrelser i 
en sætning og de styrede led, der indgår i sætningen. Der findes va-
lensteorier, der definerer valens som leksikalske og semantiske rela-
tioner, typisk således at en valenskerne, hyppigst et verbum, selekte-
rer de underordnede størrelser, således at visse er mulige, andre ikke 
mulige. Herslund kombinerer de to tilgange, og foreslår i sin bog at 
dativ og genitiv har sammenlignelige typer af leksikalske restriktioner 
i forhold til deres overordnede kerne.  

I et frugtbart samarbejde gennem 1980’erne og 1990’erne med sin 
desværre alt for tidligt afdøde kollega Finn Sørensen udvikledes den 
såkaldte ‟adjektteori”, der berettiget vakte stor opmærksomhed i 
lingvistkredse, og som blev præsenteret for et internationalt 



publikum med disputatsen (Le datif en français publiceret i 1988, 
forsvaret i 1989). Det drejer sig om en imponerende nyfortolkning af 
valensbegrebet, idet alle valensbundne led, som ikke er subjekt eller 
objekt, samles under betegnelsen ‟adjekt”. Herved opnås en forenk-
ling af den grundlæggende struktur, en forenkling der begrundes i at 
de forskellige typer af ‟adjekt” for det meste udelukker hinanden, og 
derfor kan samles som forudsigelige varianter af én valensledstype. 
Selvom denne teori oprindeligt var udarbejdet for fransk, blev den 
efterfølgende også appliceret på andre sprog. 

I 1990’erne blev det danske lingvistiske miljø styrket takket være Sta-
tens Humanistiske Forskningsråds to programmer: Grammatik over 
det danske sprog og Lingvistik og fremmedsprog. Som ansvarlig for 
det franske delprojekt udarbejdede Michael Herslund i løbet af pro-
jektets femårsperiode sammen med Hanne Korzen, Henning Nølke 
og Finn Sørensen en ny fremstilling af moderne fransk grammatik 
med titlen Det franske sprog, baseret på deltagernes nyeste forsk-
ningsresultater.  

I endnu et frugtbart samarbejde med kolleger fra CBS, især med 
Irène Baron og Iørn Korzen stiftede Michael Herslund forsknings-
gruppen TypoLex, hvis hensigt var at udforske typologiske forskelle 
mellem sprog, især de germanske og de romanske sprog. Den typo-
logiske forskning havde på dette tidspunkt nået spændende resultater 
netop ved at fokusere på de europæiske sprogs formelle grammatiske 
karakteristika kulminerende i det såkaldte Eurotyp-projekt ledet af 
svenskeren Östen Dahl. Her valgte Herslund i stedet at tage ud-
gangspunkt i semantikken. TypoLex-gruppens beskrivelse af leksika-
liseringsmønstre er inspireret af den amerikanske sprogforsker Leo-
nard Talmy, der især er kendt for sin sprogtypologiske analyse af 



bevægelse. Pointen er at der er en systematisk og typologisk forskel 
på på den ene side germanske sprog, hvis verber leksikaliserer bevæ-
gelsesmåden, og på den anden side romanske sprog, hvis verber lek-
sikaliserer bevægelsesretningen. De germanske verber beskrives i 
overensstemmelse hermed som mere konkrete end de romanske, der 
beskrives som mere abstrakte end de germanske. Dette mønster har 
TypoLex-gruppen generaliseret fra de germanske og romanske ver-
ber til substantiverne, hvor man finder det modsatte mønster, med 
abstrakte substantiver i de germanske sprog, der som tendens leksi-
kaliserer substantiver der angiver artefakter efter disses funktion, me-
dens de romanske substantiver modsat har tendens til at leksikalisere 
substantiver der angiver artefakter efter disses udseende. Selvom man 
i de to sprogfamilier får nogenlunde de samme informationer i ækvi-
valente sætninger, er der altså en tendens til at informationsvægten 
fordeler sig forskelligt: Den konkrete, billedlige informationsvægt fin-
des i germanske verber og i romanske substantiver og den mere ab-
strakte omvendt i romanske verber og germanske substantiver. Dette 
har inspireret TypoLex-gruppen til at benævne de germanske sprog 
endocentriske (endo- = inde i, da verbet ses som sætningens cen-
trum) og de romanske exocentriske (exo- = uden for sætningens cen-
trum), to termer der udtrykker, hvor betydnings- og informations-
vægten ligger i sætningen i disse sprogfamilier.   

Henimod årtusindeskiftet skabte Michael Herslund sammen med 
Irène Baron og Katrine Ravn Jørgensen faget Europæiske Studier, 
og fra 2004 frem til hans pensionering var han leder af Center for 
Europaforskning på CBS. Det var dels en konsekvens af omlægnin-
gen af studierne på CBS, hvor det rene franskfag blev nedlagt, dels 
en selvvalgt ændring af fokus fra det rent sproglige til et mere områ-
debaseret sprogsyn. Med henblik på undervisningen i emner inden 



for dette nye felt udgav han i samarbejde med kolleger en række pub-
likationer: Sider af Europas historie (2002), Fra Leviathan til Lissa-
bon. Magt og rettigheder i europæiske forfatninger (med I. Baron og 
C. Fich, 2011), Europæiske fællesskaber? Identiteter, fortællinger og 
konflikter i Europa (med I. Baron og C. Humlebæk, 2015). I forbin-
delse med sit engagement i Europaforskningen tog Michael Hers-
lund også aktiv del i sprogpolitiske diskussioner. Han var især kritisk 
over for det engelske sprogs indflydelse på dansk og understregede 
faren for at dansk skulle lide domænetab gennem unødvendig brug 
af engelsk på danske arbejdspladser og i dansk forskning. Dansk 
måtte ikke ende som et køkkensprog, som han og Davidsen-Nielsen 
formulerede det. 

I 2006, i forbindelse med Michael Herslunds 60-års fødselsdag, blev 
der til hans ære udgivet et omfattende festskrift med titlen Gramma-
tica med talrige bidrag fra kolleger i ind- og udland. I smuk overens-
stemmelse med Herslunds engagement i diskussionen om sprog og 
identitet, var omslaget prydet af guldaldermaleren Christen Købkes 
billede: Udsigt fra Dosseringen, med et dannebrogsflag i forgrunden. 

Michael Herslund var en dygtig, flittig og inspirerende forsker. Han 
gjorde den lange rejse fra at være den romansk orienterede fransk-
professor til sidst at være leder af et center for områdestudiet af Eu-
ropa i alle dets afskygninger. For så vidt er hans udvikling tidstypisk. 
En oversigt over hans talrige forskningsbidrag frem til 2005 findes i 
festskriftet. Han vil blive husket for sin teoretiske fornyelse i tilgan-
gen af væsentlige sproglige problemstillinger, især for sin originale 
adjektteori, og for sin brede viden om lingvistiske emner, ikke kun 
på det romanske felt, men også inden for almen lingvistik og dansk. 

Ære være hans minde. 



Eric August Jacobsen 
5 april 1923 – 15. juli 2020 



Mindeord af Lene Østermark-Johansen 

Med Eric Jacobsens død har Selskabet mistet en af sine allerstørste 
humanister, et ægte renæssancemenneske for hvem antikken, mid-
delalderen, renæssancen var evig aktuelle, og som – hvilket er nok
så vigtigt – tilligemed formåede at videregive sin egen dybe forstå-
else og respekt for fortidens betydning for samtiden til sine stude-
rende, venner og kolleger. Eric tilegnede i 1958 sin doktordisputats 
Translation: A Traditional Craft til ’Magistris atque amicis’ og dedi-
kationen er såre kendetegnende for den måde, hvorpå han selv for-
holdt sig til fortiden og samtiden: Med ydmyg respekt og hjertelig-
hed, som borger i et lærdommens rige, hvor Horats, Ovid, Petrarca 
og Marlowe var lige så vedkommende som de studerende, kollegerne 
på Engelsk Institut og vennerne i Forum for Renæssancestudier. Mit 
mindeord over ham falder løseligt i fem underkategorier: Forskeren, 
Bogsamleren, Underviseren, Oversætteren, og Vennen, men de er 
naturligvis alle forbundet i begrebet ’humanisten’, som Eric var den 
allerfineste inkarnation af. 

Eric tilstod i sin afskedsforelæsning, at det ofte havde ærgret ham, at 
han i gymnasiet ’blev nysproglig, ikke gammelsproglig; måske er det 
derfor jeg engang hørte én omtale mig som ”ham der underviser i 
engelsk på latin”.’1 Erics akademiske publikationer foreligger på 
dansk, engelsk og tysk – de tre hovedsprog, der alle forekom ham
naturlige. Havde han haft et latin-læsende publikum, havde han 

1 Afskedsforelæsningen Mine universiteter – et tilbageblik (senere trykt af Engelsk 
Institut og Museum Tusculanums Forlag 1990), 6. 



utvivlsomt også skrevet på latin. Latin var for Eric et levende sprog, 
som han tænkte i og udtrykte sig på som det mest nærværende. I 
disputatsen er alle citaterne holdt på latin, med en diskret henvisning 
til, hvor man kan finde en oversættelse til engelsk i Loeb-udgaven. 
Som latin-studerende ved Københavns Universitet blev han elev af 
Carsten Høeg, der også senere blev hans svigerfar. Erics egen op-
summering af oplevelsen af at være Høegs student afspejlede den 
engagerede elev, han selv var: ’Efter en time hos Høeg var man på 
samme tid dybt udmattet og stærkt opstemt. Det var den største op-
levelse i mine universitetsstudier’.2 Det samme kunne siges at være 
oplevelsen af at deltage i Erics egen undervisning: Udmattelse, op-
stemthed, berigelse. Eric mestrede om nogen den fulde tværfaglige 
integration: Med rødder i den klassiske tradition blev også medicin-
ske og juridiske tekster vedkommende for ham for den måde, hvorpå 
sygehistorier i consilium-genren og juridiske casus-samlinger bidrog 
til skabelsen af den korte europæiske fortællegenre. Der skulle en vis 
råstyrke til for at kunne følge med i Erics stærkt idiosynkratiske form 
for ’comparative literature’; man vidste aldrig helt hvorfra den næste 
reference kunne komme. 

Et hurtigt oprids over Erics akademiske løbebane ser således ud: 

• 1941 Immatrikuleres på københavns Universitet, først på det 
juridiske studie, men skifter hurtigt til humaniora: Engelsk, 
tysk og latin. Elev af C.A. Bodelsen, Carl Roos og Carsten 
Høeg 

• 1947 Tager på et to-årigt scholarship til Harvard University 
for a læse Comparative Literature under Harry Levin, Doug-
las Bush og F. O. Matthiessen 

2 Ibid., 9. 



• 1950 Cand.mag. Ansættes som UA på engelskfaget, KU

• 1953 Lektor på engelskfaget, ansættes samtidig som bibliote-
kar og fagreferent på Det Kongelige Bibliotek (til 1958)

• 1958 Forsvarer doktordisputatsen Translation a Traditional 
Craft: An Introductory Sketch with a Study of Marlowe’s
Elegies og bliver dernæst Professor i engelsk på KU

• Perioder som Studienævnsformand, Institutleder, Dekan

• 1981-83 Prorektor på KU

• 1990 Afskedsforelæsningen ‘Mine Universiteter – et tilbage-
blik’

Som engelsk-og tysk-studerende under Besættelsen var tilværelsen 
på mange måder begrænset og til tider trykket: Ingen rejsemulighe-
der, skismet ved at studere besættelsesmagtens historie og litteratur 
og at blive undervist af Bodelsen, en ledende mand i Modstandsbe-
vægelsen. Erics to-årige ophold på Harvard i årene umiddelbart efter 
krigen bragte utvivlsomt et frisk pust til hans forskning og måde at 
tænke på, som han med stor energi tog med tilbage til København, 
da han returnerede i 1949. Hans første store publikation var på tysk, 
en afhandling, der udsprang af en opgave han havde lavet til Hein-
rich Schneider på Harvard: Die Metamorphosen der Liebe und Fri-
edrich Spees“Trutznachtigall”. Studien zum Fortleben der Antike.
Bag bogens asketiske ydre gemmer der sig en vild afhandling om tysk 
barokpoesi under indflydelse af petrarkismen i klar dialog med Er-
win Panofskys Studies in Iconology. Fascineret af sammensmeltnin-
gen af den himmelske og den verdslige kærlighed i 1600-tallets em-
blembøger gik Eric på opdagelse i periodens kærlighedsmetaforik, i 
ord og billede, og lagde dermed grunden til en livslang interesse for 
kærlighedens manifestation i europæisk kultur fra antikken til 



barokken. Med karakteristisk ydmyghed erklærede han sig som en af 
Alexander Popes ’Fools’ who ’rush in where Angels fear to tread’, da 
han begav sig ind på både kunsthistoriens og kærlighedsforskningens 
slagmark. Han gennemførte en højst original og subtil analyse af 
sammensmeltningen mellem Kristus – og Cupido-figuren i 1600-tal-
lets emblembøger, der til fulde beviste, hvorledes han allerede som 
en ganske ung mand trådte stilsikkert, genre-og metodebevidst ind i 
den fuldt integrerede tværfaglighed på sin egen ganske engleagtige 
façon, tongue in cheek. Der skydes med pile og udveksles hjerter, og 
der foretages valg mellem eros og agape i illustrationerne til Erics 
bog, men H. C. Andersens papirklip af hjertetyven i galgen og en 
50’er karikatur af Danny Kaye som Andersen, der tænker på knuste 
hjerter, fandt også deres plads som indikator for, hvorledes kærlig-
hedens slagmark ikke kun hørte fortiden til. Godt tyve år senere blev 
Eric den åbenlyse stjerne i Piet van Deurs’ tv-program ’Det forskes 
der i’. Lavmælt, andægtigt, gik van Deurs rundt i ’forskningens basi-
lica’, den gamle læsesal på Det Kongelige Bibliotek, og spurgte for-
skerne om, hvad de forskede i for tiden. Erics svar var allerede blevet 
anekdotisk, da jeg startede på engelskstudiet i efteråret 1981: 

EJ: ’Jeg tror, jeg vil nævne et emne, som jeg længe har dyrket, som 
jeg plejer at kalde ’Kærlighed ved første blik’. Dels er det morsomt i 
sig selv, og dels giver det ofte et lille gib i folk, når man nævner det, 
ligesom det gjorde i Dem. Det lyder ikke rigtig seriøst, men det er 
faktisk dels ret livsnært, og dels også temmelig seriøst.’ …

PvD: Samfundsrelevans?  

EJ: ’Ja, det kan jo nok siges at være kærligheden, der holder samfun-
det i gang, Det er efter mere end én skabelsesberetning kærligheden, 



der har skabt verden, og det er også kærligheden, der får den til at 
fungere. Man kan måske nøjes med at citere: ’Make love, not war.’3  

Det var selvfølgelig på alle måder passende, at Eric blev interviewet 
på KBs læsesal, for i 1950’erne havde han ført et travlt dobbeltliv, 
indtil han blev professor i engelsk i 1958: Som lektor på engelsk og 
fagreferent ved Det Kongelige Bibliotek. Blandt kærlighedens mange 
manifestationer må også nævnes Erics egen stærke bibliofili, der 
fandt udtryk dels i hans arbejde for biblioteket og i de talrige besøg 
hos antikvarboghandlere, hvor end han kom frem i verden. Som han 
på et tidspunkt tilstod, ’De bedste vandreture i mit liv har været dem 
mellem reoler i ind-og udland. Reolkilometer byder på mere næring 
for sjælen end de fleste andre kilometer’.4 Som institutionens mand 
efterlod Eric sit uomtvistelige aftryk på Det Kongelige Biblioteks 
samlinger på flere måder: Dels kan man finde en del interessante 
titler i kataloget med proveniensen ’Eric Jacobsen’, og dels er Erics 
familie forblevet i samlingen. Først lillebror Svend, og senere datte-
ren Therese, der nærmest blev en indfødt, som Eric spøgefuldt for-
mulerede det: ’Min datter blev som lille forevist i accessionen og be-
hørigt stemplet på hånden af frk. Roed-Müller – og havnede da også
siden på KB på småtryksafdelingen.’5 Da Eric sent i livet kastede sig 
over oversættelsen af et udvalg af Francesco Petrarcas breve til dansk, 
fandt han utvivlsomt i den italienske humanist en artsfælle, der om 
nogen kunne give udtryk for den bibliofiles begær. I et brev til 

3 https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radioTVCollec-
tion%3Auuid%3Aab1829a6-23a7-4022-919e-bf64a8d9db9b/query/%22Det%20for-
skes%20der%20i%22 (konsulteret d. 9. september 2021). 

4 ’Bibliotekar og fagreferent i 1950’erne’ i red. Harald Ilsøe, Sådan Set: Erindringer 
fra og om Det kongelige Bibliotek (København, 1993), 115-124, 116.

5 Ibid., 119. 

https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radioTVCollection%3Auuid%3Aab1829a6-23a7-4022-919e-bf64a8d9db9b/query/%22Det%20forskes%20der%20i%22
https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radioTVCollection%3Auuid%3Aab1829a6-23a7-4022-919e-bf64a8d9db9b/query/%22Det%20forskes%20der%20i%22
https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radioTVCollection%3Auuid%3Aab1829a6-23a7-4022-919e-bf64a8d9db9b/query/%22Det%20forskes%20der%20i%22


Giovanni dell’Incisa formulerede Petrarca det således i slutningen af 
1300-tallet i Erics smukke oversættelse:  

’der er et uudryddeligt begær, som har mig i sit greb, og som jeg hidtil 
ikke har kunnet eller villet tøjle … Vil du høre sygdommens art? Jeg
kan ikke få bøger nok. … Bøgerne glæder langt ind i sjælen, taler med
én, giver råd og knytter sig til os med en levende og veltalende for-
trolighed, og hver af dem indfører ikke blot sig selv hos sine læsere, 
men fører også andres titler med, og den ene vækker lyst til den næ-
ste.’ 

Eric konkluderede kort ’Bøgerne tilbyder med andre ord læseren 
både interaktivitet og intertekstualitet.’6 

Da han allerede i 1960 blev bedt af Antikvarforeningen om at reflek-
tere over sin samlerlyst, opsummerede han med en slående sammen-
ligning: ’Hvorfor samler man? Ja, en del af svaret er vist allerede 
givet. For nogle af os idetmindste betyder det at være omgivet af selv-
valgte bøger noget lignende som det eskimoen udtrykker når han un-
der fangst fra isen lægger de fangne fisk i en kreds rundt om sig for 
stadig at være i stimens midte, en besværgelse om man vil af fiske-
lykken.’7 Den intertekstualitet og interaktivitet, som et liv med bøger 
medførte for Eric, manifesterede sig også i livet med venner, kolleger 
og familie. Jeg er sikker på, at adskillige af Selskabets medlemmer 
har gode boggaver fra Eric stående derhjemme på deres bogreoler, 
altid udvalgt med nøje omhu for og blik på modtageren og 

6 Venskabets pris: Francesco Petrarcas breve i udvalg, udvalgt og oversat af Eric 
Jacobsen (København: Museum Tusculanums Forlag, 2008), 36-37.
7’Nel mezzo del cammin––Betragtninger blandt bøger’ i red. Hans Bagger, E.
Grønholt Pedersen, Volmer Rosenkilde, Læsningens Glæde: 69 Kulturperson-
ligheder fortæller om Bøger i deres Tilværelse (København: Danske Antikvarbog-
handlerforening, 1960), 158-167, 166.



situationen, med finurlige inskriptioner. Fra min egen bogsamling 
kan udvælges Warrior Women, overbragt mig med et stille smil i 
anledning af min udnævnelse til Studieleder, efterfulgt af skoleroma-
nen Eric, or Little by Little som en reminder om, hvor den engelske 
stavemåde af Erics eget navn kom fra. Knap havde jeg født min dat-
ter, før jeg fik en samling af italienske vuggeviser, Le Ninne Nanne 
italiane, tilligemed Erasmus af Rotterdams L’educazione civile dei 
bambini. Man kan ikke påbegynde dannelsesprocessen for tidligt. 
Sågar en facsimile-udgave af en af renæssancens skrivebøger blev det 
til, i håbet om at millenniumbarnet måske kunne lære at skrive kur-
siv? 

Bogen som æstetisk objekt med en lang proveniens, en gave fra læser 
til læser, dokumenteret gennem lag af dedikationer, var et vigtigt 
aspekt af bogens interaktivitet for Eric. Det smukt indbundne eksem-
plar af Dantes Vita Nuova fra midten af 1800-tallet, først givet i gave 
af en af Englands første kvindelige kunsthistorikere, Cecilia Mary 
Ady, og nu en gave til mig fra Eric står på min bogreol og vidner her 
i 700-året for Dantes død om den litterære kærligheds vej fra Italien 
til England til Danmark. Og Erics egen første antikvariske bog fra 
England, købt umiddelbart efter krigen – Thomas Wartons udgave 
af Miltons poesi – vidner om en lang ubrudt klassisk tradition, som 
det til tider kan føles tungt at løfte netop nu. Som ’Jacobsen-elev’, 
privilegeret ved gentagne gange at have været alene med ham i klas-
seværelset i, hvad Eric selv betragtede som den ideelle lærer-elev ra-
tio – 1:1 – blev man allerede på et tidligt tidspunkt opdraget til, at 
vi skiftedes til at stå for undervisningen. Det var en frygtindgydende 
opgave, men fabelagtig god træning i at arbejde selvstændigt og være 
velforberedt. Der var ikke rigtig mulighed for at dukke sig bagerst i 
lokalet. E. M. Forsters ord fra Howard’s End, ’Only Connect’, kunne 
på mange måder være blevet et motto for Erics forskning og under-
visning: Kunsten at finde sammenhænge, på tværs af disciplinære, 



kulturelle, historiske og sproglige grænser kendetegnede hans tænke-
måde fra først til sidst. Og Erics rolle som brobygger, som medlem 
af Einar Hansens Forskningsfond, der bygger bro mellem universi-
teterne i Lund og København, som stifter af både Center for Mid-
delalderstudier og Forum for Renæssancestudier, er et væsentligt 
aspekt af hans virke 

Eric var, karakteristisk nok, den første lærer vi mødte som rus’er i 
efteråret 1981: Med på hyttetur i Gilleleje, med fiskestang, Milton-
citater, og aktiv ved køkkenvasken. Hans slogan ’Revolutionen be-
gynder ved opvasken!’ hang i luften længe efter, at han havde iført 
sig sine waders og var gået ud i mørket med fiskestangen for at søge 
fiskelykken. Jeg tror, det kom som en overraskelse for de fleste af os, 
da han ved Immatrikulationsfesten på Frue Plads få dage senere op-
trådte i fuldt akademisk ornat som Prorektor. Det er desværre svært 
at forestille sig en moderne Prorektor på rustur, men der er ingen 
tvivl om, at mødet med Eric under så ydmyge former så tidligt i stu-
dieforløbet blev skelsættende for mange af os. Rejsen fra det næsthø-
jeste embede ved Universitetet til opvaskeren i Dansk Folkeferies 
hytter blandt 18-årige var ganske naturlig for Eric, og det skal vi alle 
være taknemmelige for. 

Når man læser Erics publikationer, har man ofte fornemmelsen af, 
at hans lærdom og læsning er ved at løbe af med ham. Et gennem-
gående træk er sætningen ’Men vi må tilbage til…’ Det var egentlig
den samme oplevelse, man havde i undervisningslokalet. Erics lær-
dom var vild og skulle tæmmes. I disputatsen fra 1958 om oversæt-
telse som et traditionelt håndværk, en nøglesten i den klassiske tra-
dition, havde Eric dog tæmmet sig selv: Lysende klare afsnit om sko-
legang og uddannelse i antikken, middelalderen, og renæssancen, ef-
terfulgt af et detaljeret studie af Christopher Marlowes oversættelse 
af Ovids Elegier til engelsk. Den lethed hvormed han bevægede sig 



fra Quintilian, Cicero, Augustin, til Boethius, Erasmus, og Chap-
mans Homeroversættelse i et studie af genrerne oversættelse, para-
frase, imitation, emulatio, kommentar og fortolkning vidner om et–
–man kunne næsten fristes til at sige ’blæret’ - overblik, lige bortset
fra, at blæret var det sidste Eric var. Faktisk gik han netop til angreb
på de blærede. Således var hans kritik i disputatsen af R. R. Bolgars 
The Classical Heritage and its Beneficiaries (Cambridge 1954) skarp: 
Alt for mange sweeping statements, faktiske fejl og unøjagtigheder, 
leveret med en selvfed overlegenhed, man burde holde sig fra.8 Han 
beskrev Marlowes forvandling af Ovid fra ’en fjern mester til en sam-
tidig ligemand i poesien’,9 og det samme kunne man sige om Erics 
egen virksomhed som oversætter. Han levede i flere år et liv som 
skyggeoversætter: I nært samarbejde med hustruen Ida – og ingen
var vist i tvivl om, at det var kærlighed ved første blik – oprindelig
medstuderende på engelskfaget og datter af Carsten Høeg, arbejdede 
Eric i flere år på en fordanskning af Ariostos Orlando Furioso. Han 
lavede en prosa-rå-oversættelse, og Ida fik oktaverne til at danse på 
det skønneste dansk.10 På en stipendiataften på Det Danske Institut 
i Rom optrådte de i smuk dialog: Ida læste højt fra oversættelsen, 
Eric fortalte om Ariosto. Erics langvarige betagelse af Francesco 
Petrarcas breve resulterede i 2008 i et fyldigt og smukt oversat udvalg 
på dansk. 

Da Eric i 1990 holdt sin afskedsforelæsning, lå opfordringen fra Det 
Kongelige Biblioteks læsesal på mange måder som en undertone: 
’make love, not war’. ’Mine universiteter – et tilbageblik’ begyndte
med beretninger om kærligheden til børnehave-frøkenerne Inge og 

8 Translation: A Traditional Craft: An Introductory Sketch with a Study of Mar-
lowe’s Elegies (København: Gyldendal, 1958), 189-90. 
9 Ibid., 205. 
10 Ariosto, Den rasende Roland, red. Lene Waage Petersen, overs. Ida Høeg Ja-
cobsen og John Pedersen (København: Museum Tusculanum, 2014).



Ragnhild i Bredgade, betagelsen af Frøken Lampe på Krebs’ Skole, 
men sluttede med en for Eric karakteristisk politisk salut. Etymologi 
kan bruges til meget, også til at kritisere ’cost-benefit-analyser’: 

Cost-benefit beregninger træffer alle vigtige afgørelser på enøjet øko-
nomisk basis, og det er egentlig ironisk at erindre sig, at begrebet 
benefit har en nobel fortid som filosofisk fagord for den rene uegen-
nyttige velgerning, beneficium, som ydes uden tanke på gengæld eller 
profit. … Jeg vil ønske for Københavns Universitet, og for det sam-
fund det tjener, at det også i fremtiden vil fastholde sin identitet som 
en værdisøgende, værdibærende og værdiskabende institution – og
så give fanden i teknokraterne. Frederiksholms Kanal er trods alt 
ikke verdenshavet.11 

Når Eric sagde ’fanden’ lyttede man; eder og besværgelser var ikke 
en naturlig del af hans vokabular. Hans uddannelsespolitiske enga-
gement afspejlede en mand, der også så sig selv som en aktiv og del-
tagende borger i større fællesskaber: Videnskabernes Selskab, Forum 
for Renæssancestudier, medlemskaber af interesseorganisationer 
som Dansk Lystfiskerforening, Amnesty International, Friends of 
the Bodleian Library, men også af nogle der måske lå lidt uden for 
hans eget erfaringsområde: Dansk Cyklistforbund og Mødrehjælpen. 

Han skal selv have lov til at afslutte dette mindeord med en passage 
fra det sidste større akademiske skrift han udgav: Indledningen til 
hans oversættelse af Petrarcas breve fra 2008.  Med udgangspunkt i 
’digterjegets serielle identiteter’ citerede han William Butler Yeats ’it 
is myself that I remake’ i et skarpt ridt fra 1300 til 1800-tallet til 

11 Afskedsforelæsningen Mine universiteter – et tilbageblik (København: Museum 
Tusculanums Forlag, 1990), 26. 



samtiden, der til fulde illustrerer Jacobsen-elevens oplevelse af ’ud-
mattelse, opstemthed, berigelse’ i hans selskab:  

Petrarca må gang på gang stille sig spørgsmålet: Hvem er jeg? Og 
svaret kommer måske til at ligge ikke så langt fra Rimbauds uover-
sættelige Je est un autre. Hvilket ikke gør det lettere for læseren at 
stille forfatteren spørgsmålet: Hvem er du? Eller ligefrem Hvem er 
I? 

Man risikerer at havne i spørgsmålet Hvem er vi? Og dermed blive 
mindet om, at nok læser vi en forfatter, men han læser også os.12 

Æret være Eric Jacobsens minde.

12 ’Indledning’, Venskabets pris: Francesco Petrarcas breve i udvalg, 49. 



Pétur Mikkel Jónasson 
18.5.1920 – 1.10.2020 



Mindeord af Tom Fenchel 

Pétur blev født og voksede op i Reykjavik. På den tid hvor han 
havde gennemført gymnasiet, fandtes der endnu ikke noget univer-
sitet på Island og studenter, der ønskede en universitetsuddannelse, 
måtte derfor udenlands, og det betød først og fremmest til Køben-
havn. Her ankom Pétur i september 1939, og efter Danmarks be-
sættelse i 1940 valgte han at fortsætte sine studier i Danmark, og se-
nere under besættelsen var han indtil befrielsen i 1945 udelukket fra 
at besøge eller vende tilbage til Island. Han studerede biologi og 
blev som specialestudent tilknyttet Københavns Universitets Fersk-
vandsbiologisk Laboratorium, der dengang, og indtil for relativt ny-
ligt, var beliggende ved Slotsøen i Hillerød.  Her blev han først til-
knyttet en undersøgelse af livet i Suseåen. Efter han havde opnået 
en kandidatgrad, blev han ansat på laboratoriet i 1957 og udnævnt 
til professor i ferskvandsbiologi 1979. 

Efter afslutningen af Suseå-projektet koncentrerede hans forskning 
sig specielt om dyrelivet og de økologiske forhold i søer - i første 
omgang med studiet af Esrum Sø (”Danmarks største ferskvands-
bassin” som han en gang benævnte den), og disse studier var basis 
for hans disputats (1972). Et tema, der var gennemgående i Péturs 
forskning, var iltforholdene i dybere dele af søer og effekten på sø-
bundens dyreliv. I søer af en vis dybde er vandsøjlen lagdelt, fordi 
en temperaturgradient stabiliserer vandsøjlen, og i de dybere dele af 
søer er vandet derfor iltfattigt eller eventuelt helt iltfrit, hvilket igen 
påvirker dyrelivet på søbunden. Studiet af disse forhold gav sig bl.a. 



udslag i en afhandling om bentiske dyrs tilpasninger til iltforhol-
dene.  

Efter Suseåen og Esrum Sø-undersøgelserne koncentrerede Pétur 
sig om studiet af to arktiske islandske søer: Thingvallavatn og 
Mývatn. Projektet involverede norske og svenske kolleger og fra 
Danmark Claus Lindegaard Petersen. Det omfattede mange sider 
inklusive økologiske og biogeografiske aspekter, og samlet set re-
præsenterer det et ganske monumentalt arbejde. Pétur var i den 
forbindelse optaget af det forhold, at Island geologisk set er en del 
af den Midtatlantiske Ryg og dermed også de processer, der skabte 
de islandske søbassiner. Endelig var han stærkt engageret i naturbe-
skyttelse på Island specielt vedrørende området omkring de to søer 
og var i den sammenhæng en kendt offentlig person på Island. 
Dette gav sig også udslag i at, da Islands præsident Vigdis Finnbor-
gadottir besøgte Danmark, inviterede Pétur hende med som gæst til 
et af Videnskabernes Selskabs møder. Alt i alt følte han, at han 
havde borgerskab både på Island og i Danmark. Han har givet væ-
sentlige bidrag til ferskvandsbiologien i Danmark og internationalt.  
Pétur var gift med Dóra Kristin Jónasson og de fik døtrene Kristin 
og Magrét.         

Ære være hans minde.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rolf Kuschel  
25. oktober 1939 - 28. januar 2020 

 



 
 

  Mindeord af Simo Køppe 

 

28. januar 2020 døde fhv. professor i socialpsykologi ved Køben-
havns Universitet, dr.phil. Rolf Kuschel. Han blev 80 år og var aktiv 
til det sidste. 

Rolf voksede op i Flensborg med forældre af dansk afstamning (tysk 
statsborgerskab 1939 – 1970 og derefter dansk). I 1958 flyttede han til 
København og tog en studentereksamen på Statens og Hovedstads-
kommunernes Kursus (1959 – 1961). Han blev indskrevet på psyko-
logistudiet i København og blev mag.art. i psykologi i 1969. 

Allerede på dette tidspunkt var Rolfs store interesse antropologisk 
psykologi. I 1968 opsøgte han Torben A. Monberg (religionshistori-
ker og professor i kultursociologi), som havde foretaget en række felt-
studier i Stillehavet (Bellona og Rennell). Mødet blev starten på et 
livslangt venskab og kilde til bl.a. en række publikationer og rejser.  

Rolfs feltarbejde var omfattende og meget grundigt. Ud over ophol-
dene på Bellona havde han kortere feltarbejde i Indien og Nepal. 
Han var på Bellona og Rennell i omtrent fire år fordelt på 9 perioder 
(første gang i 1968), hvoraf længste periode varede over et år (juli 
1998 – september 1999). I en længere periode arbejdede han i Dan-
mark med en informant fra Bellona. Rolfs væsentligste publikation 
er uden tvivl disputatsen fra 1988 VENGANCE Is Their Reply.  Em-
net er blodfejder som går mindst 600 år tilbage i tiden.  



Det empiriske udgangspunkt er indsamlingen af 150 mundtlige be-
retninger om blodfejder. Disputatsen består af to bind, hvoraf andet 
bind er gengivelse af de mundtlige beretninger. De transskriberede 
beretninger er oversat til engelsk, hvilket selvsagt giver mulighed for 
en meget grundig fordybelse i narrativerne. Rolf tilegnede sig det bel-
lonesiske sprog og udgav sammen med lingvisten T. Taupongi en 
ordbog og lingvistisk beskrivelse. 

Af det teoretiske bd. 1 fremgår bl.a. at blodfejder kan være fremkaldt 
af mange forskellige årsager, og det virker til at fejderne kunne frem-
kaldes af hverdagsagtige begivenheder. Befolkningen var permanent 
udstyret med forskellige former for våben idet de i stort set alle sam-
menhænge (dyrkning, fiskeri, udførelse af ritualer – herunder religi-
øst dominerede) kunne blive angrebet og i sidste ende dræbt.  

I sit CV listede Rolf fire bedrifter som han bedømte som de mest 
fremtrædende i sit antropologiske arbejde.  

 

Det var  

Udarbejdelse af en Engelsk-Bellonesisk ordbog - sammen 
med lingvisten Samuel H. Elbert. 
Studier af bellonesernes farveklassifikation sammen med T. 
Monberg. 
Studier af et unikt tegnsprog hos eneste døvstumme person 
på Rennell. 
Disputatsen om Blodfejder gennem 600 år. 

I 1938 stoppede myrderierne. Årsagen var indførelsen af kristendom-
men. Selv om der naturligvis stadig var konflikter og spændinger, så 



fik missionærer etableret et lovgivningssystem som kunne regulere 
konflikterne.    

I 1995 blev Rolf professor i socialpsykologi og overtog rollen som 
koordinator i faget. I 1993 blev han medlem af Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab. I selskabet var Rolf medlem af Inge Leh-
manns Legat af 1983 (1995 – 2014) og formidlede kontakter til danske 
psykologer der beskrev psykologiens historiske udvikling i Danmark, 
herunder især Edgar Rubin og Franz From (begge tidligere medlem-
mer af selskabet). 

Ved siden af beskæftigelsen med og udforskningen af de socialpsy-
kologiske forhold på Bellona havde Rolf et andet fagligt engagement 
som han forfulgte lige så ihærdigt og vedholdende. Det var beskrivel-
sen af ondskab, manipulation, løgn, bedrageri og ikke mindst psyko-
logers bidrag til udførelse og legitimering af dette. I en række tekster 
følges dette i detaljer.  

Rolfs publikationer om dette tema dækker perioden 2004 – 2018. 

I Ondskabens psykologi fra 2004 skrevet sammen med Faezeh Zand 
analyseres den psykologiske betydning af ondskab. Klassiske social-
psykologiske eksperimenter (såsom Milgrams eksempler med straf) 
gennemgås og en række nyere eksempler på handlinger, såsom ter-
rorisme analyseres. Ondskab defineres som handlinger der er forsæt-
lige og bevidst rettet mod at skade andre fysisk eller psykisk.  

I 2007 udkom Fordomme og stereotypier skrevet sammen med Fa-
ezeh Zand og med bidrag af Per og Ellen Schultz Jørgensen. Lige-
som i de følgende tekster er udgangspunktet betydningsdannelse der 
oftest virker bag om ryggen på folk og rækken af handlinger som ska-
ber dem – og sidst, men ikke mindst videnskabens. 



I 2012 udgav Rolf Fra bondefangeri til manipulation, som har un-
dertitlen Påvirkelighedens socialpsykologi. Bogen bygger op den so-
cialpsykologiske indsigt at vores bevidsthed konstant fodres af ind-
tryk fra vores omgivelser. Dette kan tolkes som manipulation – fra 
alle former for pr til bevidste sagsfremstillinger som fordrejer, og en 
række systemer inden for parapsykologi, religion og politik.  

I 2017 udkom Psykologer på afveje. Diskussionen af snyd og svindel 
drejer sig nu om psykologerne selv. Der er tale om en grundig gen-
nemgang af mange eksempler. ”Afvejene” dækker fabrikation af og 
manipulation med data, med andre ord, forfalskning og plagiering. 
Bogen indeholder også diskussioner af, hvordan man kan undgå de 
værste former for snyd. 

Psykologer i CIAs tjeneste udkom i 2018. Bogen har undertitlen Ek-
sperimenter til sindelagskontrol. Rolf gennemgår sensorisk depriva-
tion, hypnose, LSD, tortur og analyse af de etiske betingelser for 
forskning. Emnet vandt åbenbart stor interesse. De offentlige fore-
læsninger i Videnskabernes Selskab havde sjældent haft så mange 
tilhørere, hvorfor det blev nødvendigt at streame foredraget til et eks-
tra lokale.  

Rolf havde naturligvis ikke opgivet beskæftigelsen med Bellona. Han 
indledte et DNA-studie (af 700 kindskrab) for at fastlægge en migra-
tionsrute til Bellona som hævdes at udgå fra Wallis Island. 

I 2009 blev Rolf udnævnt til Ridder af Dannebrogordenen. 

Rolf Kuschel havde sine meningers mod – og det gjaldt både i dag-
ligdagen på instituttet og i videnskabelige publikationer. Han havde 
en ildhu og et engagement bl.a. når det gjaldt social uretfærdighed, 
og han var insisterende i sin hjælp til Bellona (politisk, medicinsk). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jytte Reichstein Nilsson 
27. april 1932 - 19. september 2020  



 

 Mindeord af Cornelis J. P. Grimmelikhuijzen1 

 

Alle os, som kender Jytte Reich-
stein Nilsson fra møderne i Viden-
skabernes Selskab, vil huske hende 
som på billedet på første side: En 
høj, elegant kvinde, altid med mør-
kerødt malede læber og store, ven-
lige, brune øjne. En dame, som 
gjorde indtryk, ikke mindst igen-
nem sin sonore stemme og sine vel-
formulerede sætninger. Hun kunne 
ligeså godt have været en operasan-
gerinde, som fyldte samtlige amfite-
atre omkring Middelhavet med et 
begejstret publikum. Men det var 
hun ikke; hun var biolog, som for-
skede i encellede dyr (Protozoa) i 

de kølige laboratorier på Carlsberg Laboratorium og, senere, Kø-
benhavns Universitet. 
 
Jytte Nilsson blev født den 27. april 1932 i en lille landsby, Lunder-
skov, nær Ribe i Vestjylland. Hendes forældre var ingeniør Arthur 

1 Jeg er meget taknemlig til Steen Linderstrøm-Lang og Anette Reichstein Dal-
gaard for venlig korrespondance og deres værdifulde familie-relaterede informatio-
ner omkring Jytte. Desuden takker jeg lektor emeritus Jens Høegh for hans vigtige 
informationer omkring Jyttes tidlige karriere på Københavns Universitet. Jeg blev 
også rigtig glad for yderlige informationer omkring Jytte, som jeg fandt i Kristelig 
Dagblad og Dansk Kvindebiografisk Leksikon. Jeg takker Bramming Byhistoriske 
Arkiv for billedet ”Tre søskene Nilsson, Storegade 1” (# B2338). 

Foto: Bramming Byhistoriske Arkiv 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/mennesker/de-har-foedselsdag-og-dem-mistede-vi-30-september-2020
https://www.kristeligt-dagblad.dk/mennesker/de-har-foedselsdag-og-dem-mistede-vi-30-september-2020
https://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1766/origin/170/


Nilsson (1904-1973) og Lucretia Margarete Reichstein Pedersen 
Nilsson (1901-1965). Jytte var den yngste af en flok på tre børn med 
storbror Leif Arthur Sune Nilsson (i matrostøj på det andet billede; 
født i 1927) og storsøster Erna Reichstein (til højre på det andet bil-
lede; født i 1929).  
Efter kun kort tid i Lunderskov flyttede Jytte med sin familie til 
Bramming, Vestjylland, hvor hendes far åbnede en materialhandel 
med apotekervarer (Bramming Materialhandel) i byens Storegade 
nr. 1. Samtidigt eksperimenterede faren med nye anvendelsesmulig-
heder for de nye polymerprodukter (plastic), som kom på markedet 
i 1930erne. Blandt andet opfandt han prototyper af de første auto-
karrosseridele i polymermaterialer. Familien flyttede i 1947 til Kø-
benhavn, hvor Jytte blev student i 1951 og herefter læste zoologi på 
Københavns Universitet. 
 
Allerede i gymnasietiden arbejdede Jytte som laboratorieassistent 
på Carlsberg Laboratorium. Her mødte hun sin fremtidige mand, 
kemikeren Dr. Phil. Carl-Ulrich Linderstrøm-Lang, søn af profes-
sor Kai Ulrich Linderstrøm-Lang, den daværende direktør af Carls-
berg Laboratorium. Jytte Reichstein Nilsson og Carl-Ulrich Lin-
derstrøm-Lang blev gift den 11. juli 1953. Jytte fasthold sit fødeefter-
navn ved giftemålet - lidt usædvanligt i 1950erne - for at bibeholde 
sit netværk i forskningsverdenen. Jytte og Carl-Ulrich fik to børn, 
Steen (født i 1954) og Anette (født i 1956). Carl-Ulrich døde des-
værre alt for tidligt af kræft i 1978. Steen Linderstrøm-Lang er cand. 
polyt. i kemi uddannet på Danmarks Tekniske Universitet og 
Anette Reichstein Dalgaard er cand. med. vet. udannet på Landbo-
højskolen. De fortsætter dermed den naturvidenskabelige linje, som 
er så udpræget i Linderstrøm-Lang familien. 
 
På Carlsberg Laboratorium blev Jyttes videnskabelige interesse fan-
get af protozoer, som er encellede dyr, såsom amoeber (som ikke 
har en rigtig fast form men mange celleudløber) eller Tetrahymena 
pyriformis. Tetrahymena er en fritlevende ciliat, som er dækket af 



cilier (flimmerhår), som dyret bruger til fremdrift og fødeindsam-
ling. Tetrahymena er ret stor for en enkel celle (30-60 μm; 1 μm=10 
-6 m) og kan let dyrkes i store tal. Derfor har dyret siden 60erne væ-
ret anvendt som laboratorium-model for at besvare en lang række 
cellebiologiske spørgsmål. Jytte brugte dyret til at undersøge en cel-
lulær proces ved navnet endocytose. Tetrahymena har ingen rigtig 
mund, det er jo bare en enkel celle. Foderindtægt sker derfor igen-
nem en indsynkning i cellemembranet, den ”ciliated groove”, hvor-
efter det indsunkne membran intracellulært bliver afsnøret til no-
get, som hedder vesikler. Generelt hos dyr er der tre hovedtyper af 
endocytose: (1) Receptor-medieret endocytose, hvor de transporte-
rede molekyler først skal binde til receptorproteiner. Disse recepto-
rer er ofte transmembran-proteiner, som indeholder både en eks-
tracellulær og en intracellulær proteinsekvens. Proteinerne, som 
skal transporteres, binder selvfølgeligt til de ekstracellulære deler af 
receptoren. Også virusser, for eksempel cornavirus, vælger receptor-
medieret endocytose, når de skal invadere deres humane værtceller. 
Receptor-medieret endocytose er derfor medicinsk yderst relevant; 
(2) fagocytose (”cell feeding”). Her bliver store partikler (> 0,75 μm) 
indtaget via en receptor-uafhængig variant af endocytose; (3) pino-
cytose (”cell drinking”). Her bliver mange mindre partikler optaget 
samtidigt med et stort volumen af ekstracellulær væske via igen en 
receptor-uafhængig endocytose-proces. I alle tre typer af endocy-
tose er resultatet intracellulære vesikler fyldt med materiale. Disse 
vesikler kan så fusionere med andre intracellulære organeller, så-
som lysosomer, som indeholder nedbrydende enzymer, hvorefter 
de nedbrudte komponenter kan genbruges af cellen som byggesten 
til at opbygge cellens egne proteiner eller andre materialer.  
Jyttes forskning har hovedsagligt beskæftiget sig med de to sidst-
nævnte former for endocytose: Fagocytose og pinocytose. Dem un-
dersøgte hun i Tetrahymena men også i amøber (Amoeba proteus) 
ved hjælp af elektronmikroskopiske teknikker. Elektronmikroskopi 
er en form for mikroskopi, hvor elektroner bliver brugt i stedet for 
lys for at opnå den rigtige opløsning (forstørrelser op til 1 million 



gange) til at se de små celle-organeller såsom endocytotiske vesikler. 
Jytte var en yderst begavet elektronmikroskopiker, som produce-
rede fantastiske billeder af alle de forskellige faser af endocytose. 
Jytte begrænsede sig ikke til endocytotiske vesikler i Tetrahymena 
men undersøgte i princippet alle organeller i Tetrahymena; også 
hvordan disse organeller ændrede sig, når dyret blev udsultet eller 
udsat for tungmetaler.  
 
Jyttes videnskabelige resultater blev publiceret i 105 artikler i inter-
nationale tidskrifter, som ofte er blevet citeret i årene 1959-2021 
(Web of Science). Disse artikler stammer fra hendes tidligere peri-
ode som forskningslaborant, biologistuderende og færdiguddannet 
biolog på Carlsberg Laboratorium men også fra hendes tid på Kø-
benhavns Universitet, hvor hun i 1972 blev ansat som lektor på In-
stitut for Almen Zoologi. Jytte har desuden også arbejdet som 
forskningsassistent i Afrika (1954-1957) ved Makerere College i 
Uganda.  I 1975 forsvarede Jytte sin doktorafhandling ved titlen 
”Physiological and Structural Studies on Tetrahymena pyriformis”. 
I 1990 blev hun udnævnt som docent på Cellebiologisk-Anatomisk 
Laboratorium (CAL), et nyoprettet laboratorium ved det Naturvi-
denskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 
 
Jytte Reichstein Nilsson har altid været meget aktiv også uden for 
sit forskningslaboratorium. Jytte var Sekretær for Biologisk Selskab 
i en periode i 1970erne. Fra 1976-2000 var hun sekretær af den 
Skandinaviske Sektion af International Society of Protozoologists 
og i denne periode organiserede hun to internationale kongresser af 
dette selskab i Danmark: En i Aarhus og en i Helsingør. Fra 1977-
1978 var hun Vice-President for International Society of Protozoo-
logists; i 1995 blev hun udnævnt som æresmedlem af dette Selskab, 
som i 2005 skiftede navn til International Society of Protistologists 
(ISOP). I 1984 blev Jytte valgt ind i Videnskabernes Selskab. Fra 
1985-1989 var hun medlem af Statens Naturvidenskabelige Forsk-
ningsråd (det nuværende FNU). I 1986 blev hun medlem af 



bestyrelsen for Emil Herborgs Legat. I alle disse funktioner har 
Jytte altid stærkt støttet begavede studerende og kolleger, både 
mænd og kvinder. 
 
I 1999 fortalte Jytte mig ”nu har jeg besluttet at gå på pension. Jeg 
synes, jeg har gjort min pligt”. Og det var så sandt: Jytte har altid 
været et meget pligtopfyldende og givende menneske. 
Jytte helligede sig forskningen og familien. Hun passede, oplevede 
og elskede tre børnebørn samt fire oldebørn. 
 
Jytte Reichstein Nilsson blev bisat fra Frederiksberg Kirke tirsdag 
den 29. september 2020 i en lille kreds af familien og de nærmeste 
venner.  
 

Ære være hendes minde.



Morten Søndergaard Nielsen 
30. december 1948 - 5. august 2021



Mindeord af Tom Fenchel 

Morten Søndergaard (han brugte ikke efternavnet ”Nielsen” – hel-
ler ikke som forfatternavn) blev cand. scient. (biologi) i 1977 og i 
1980 ph.d. fra Aarhus Universitet. I perioden 1981-87 var han ad-
junkt/lektor i ferskvandbiologi ved Aarhus Universitet – de to sid-

ste år som gæsteforsker ved University of Auckland (New Zealand). 
I 1987 blev han professor i økologi ved RUC for så i 1990 at blive 
udnævnt til professor i ferskvandbiologi ved Københavns Universi-
tet.  

Mortens tidligste arbejder omhandler akvatiske karplanter og speci-
elt den rolle de spiller i forskellige ferskvandsbiotoper, deres fysio-
logiske tilpasninger gennem eksempelvis symbiose med svampe 
(mycorrhiza), deres rolle gennem udskillelse af opløst organisk stof, 
om ”epiphytter” (planter eller cyanobakterier der lever fasthæftet på 
andre større vandplanter), samt skyggeeffekten af phytoplankton på 
den fastsiddende vegetation. Tyngden i Mortens videnskabelige ar-
bejder er først og fremmest den kvalitative og kvantitative beskri-
velse af stofomsætningen i vandsøjlen i søer – med enkelte afstik-
kere til marine områder. Således behandles i en længere række af-
handlinger oprindelsen og omsætning af opløst organisk kulstof og 
kvælstof i søers vandsøjle og særligt bakteriers rolle i disse proces-
ser. Her er tale om et pionerarbejde, der på væsentlige punkter har 
øget forståelsen af de biologiske processer, der afstedkommer stof-
omsætningen i søers vandsøjle.  



Morten var internationalt anerkendt for sine arbejder. Han var ge-
neralsekretær og kasserer for International Society of Limnology og 
fellow af Churchill College, Cambridge. Morten var medlem af le-
delsen for Association for Sciences of Limnology and Oceano-
graphy (ASLO). I sommeren 2000 afholdt ASLO sit møde i Kø-
benhavn (møder der ellers traditionelt blev afholdt i Nordamerika) 
og her var Morten den drivende kraft for at få det store arrange-
ment vellykket gennemført.  

Morten efterlader sig sin hustru Anne Dorte og datteren Katja. 

Ære være hans minde.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knud Sørensen 
2. februar 1928 - 20. juni 2020  



 

  Mindeord af Frans Gregersen 

 

Knud Sørensen, fhv. professor i engelsk filologi ved Aarhus Univer-
sitet, dr. phil., 1928-2020 

Knud Sørensen blev født d. 2. februar 1928 i Aarhus og døde d. 20. 
juni 2020 i Højbjerg.  

Knud Sørensen blev student fra Efterslægten i 1946 og finansierede 
bl.a. sine studier ved at være stenografassistent i Folketinget fra 
1948. Han tog embedseksamen i engelsk og latin i 1953 og forlod 
først jobbet som stenografassistent i 1955 da han blev lektor ved 
Handelshøjskolen i København. Han skrev i disse år sin disputats 
om Thomas Lodges oversættelse af Senecas De beneficiis sammen-
lignet med Arthur Goldings og forsvarede den i 1960. Eric Jacobsen 
og Poul Lindegård Hjorth er takket i forordet og Eric Jacobsen op-
ponerede på embeds vegne. Det er en bevægende kendsgerning at 
to tæt sammenvævede forskerskæbner mindes i samme år her i Sel-
skabet hvor der blev talt mindeord over Eric Jacobsen for blot en 
måned siden. 

Knud Sørensen blev konstitueret som professor i engelsk ved Dan-
marks Lærerhøjskole i 1962 og fik sin endelige udnævnelse to år ef-
ter. I en menneskealder (1967-1992) var han derefter professor i en-
gelsk filologi ved Aarhus Universitet hvor han dog valgte at gå på 
pension allerede 65 år gammel. En række betydningsfulde værker, 
bl.a. det leksikon over anglicismer som jeg skal omtale nærmere ne-
denfor, blev skrevet mens Knud Sørensen var pensionist, men han 
var både aktiv som redaktør, censor og skribent i hele sit liv. Bl.a. 



var han i en længere årrække (fra 1970) dansk redaktør af tidsskriftet 
English Studies hvor han også publicerede flertallet af sine afhand-
linger. 

Knud Sørensen blev valgt til medlem af dette Selskab i 1986. Det 
var mit indtryk at han boede hos Poul Lindegård Hjorth når han 
fra domicilet i Århus kom til møde i Selskabet, dengang altid aften-
møder. Han var i de sidste mange år ikke aktiv i VS. 

Knud Sørensens indsats inden for anglistikken i Danmark er uhyre 
sammenhængende: Han studerer udviklinger i moderne engelsk og 
eftersporer dem i ældre sprogtrin, men har i sin produktion, med 
dette udgangspunkt af kolossal viden om moderne skriftengelsk fra 
renæssancen og fremefter, fokuseret på forholdet mellem dansk og 
engelsk i alle dets afskygninger: oversættelse, stilistiske påvirkninger 
og alle former for lån. Han har dermed bidraget afgørende til at 
grundlægge det deskriptive studium af engelskpåvirkningen i efter-
krigstiden kulminerende i hans store - af Selskabet udgivne – leksi-
kon, A Dictionary of Anglicisms, 1997.  Leksikonnet opsummerer 
Knud Sørensens studier gennem alle årene. Vejen hertil er derfor 
interessant at optegne: 

I 1952 planlagde Carsten Høeg sammen med en række førende 
udenlandske klassiske filologer en kongres til minde om J.N. Mad-
vig, den anden internationale kongres for klassiske studier. Den 
fandt sted i 1954, og Høeg og hans lille udvalg af åndsfæller havde 
besluttet sig for at kongressen skulle baseres på en række oplæg om 
den klassiske kulturs betydning for senere tider. Et særligt bind 
(bind V, udgivet i serien Travaux du Cercle Linguistique de Co-
penhague i 1957 som vol. XI) var helliget den klassiske oldtids på-
virkning af de moderne sprog. Her havde Høeg rekrutteret bl.a. 
Franz Blatt til at skrive en fantastisk artikel om latinsk indflydelse 
på europæisk syntaks (måske den første brug af sammensætningen 



’europæisk syntaks’?) og i samme bind findes Knud Sørensens før-
ste større arbejde om ’Latin Influence on English Syntax. A survey 
with a bibliography.’ I betragtning af at bindet ramtes af utallige 
forsinkelser før det endelig kom ud i 1957, er det sikkert det første 
større arbejde KS har forfattet selv om det i bibliografien står som 
det tredje. I hvert fald var det en ilddåb og en stor tillidserklæring 
til den unge mands evner. KS vendte senere tilbage til inspiratio-
nen fra Blatt i en festskriftartikel til dennes halvfjerdsårsdag om 
dækket direkte tale som er yderst læseværdig (1973). Konstruktio-
nen følges bagud fra Jane Austen og til oversættelser fra latin, bl.a. 
af Cæsars ’Gallerkrig’, og det antydes at det er en løsning på over-
sættelser af asyndetisk forbundne latinske sætninger.  

Knud Sørensens baggrund med hovedfag i engelsk og bifag i latin 
satte ham i stand til at disputere på et emne om oversættelse fra la-
tin til engelsk. I disputatsen forenes således to inspirationer, dels 
påvirkningstanken: hvordan viser latinske mønstre sig i engelsk, 
dels selve forskningen i oversættelse sådan som Eric Jacobsen 
havde formuleret og eksemplificeret den i sit banebrydende værk 
om ’Translation, a traditional craft’ forsvaret som disputats i 1958 
(se Lene Østermark Johansens mindeord om Eric Jacobsen). Dis-
putatsen er udbygget bl.a. efter forslag fra Eric Jacobsen i en inter-
national artikel fra 1962. 

Hvis man ser på dette særlige vejkryds med nutidens disciplinbe-
tegnelser som optik, ville man have talt om kontaktlingvistik, men 
begrebet var endnu ikke opfundet. Til gengæld er det netop den 
tanke der videreføres hos Knud Sørensen og forfølges gennem et 
langt livs indsats: Hvordan påvirker et dominerende sprog et andet 
som er domineret. Da Knud Sørensen var professor i engelsk i 
Danmark blev det følgerigtigt engelsks indflydelse på dansk der blev 
fulgt ud i alle afkroge. Det skal dog nævnes at interessen for 



oversættelser er et andet spor som konkretiserer og skærper det før-
ste fordi man her har to tekster der principielt skal have samme 
indhold. Det betyder at man har langt mere kontrol med selve ek-
sperimentet, påvirkning fra et sprog til et andet. Knud Sørensen 
skrev vigtige arbejder i dette spor om Dickens-oversættelser (2000) 
hvor han sammenlignede den gamle oversættelse v. L. Moltke med 
den nye v. Eva Hemmer Hansens med en udførlig eksemplificering 
på Bleak House. I denne mandjævning er det ikke altid den nye 
oversættelse der får højest karakter af den strenge kritiker. En an-
den analyse sammenligner for første gang Isak Dinesens Seven 
Gothic Tales med Karen Blixens Syv fantastiske fortællinger. Her 
er der endnu mere kontrol over eksperimentet fordi forfatter er 
identisk med oversætter (1981 og udbygget i 1982). 

Franz Blatt var efter sigende den første Århus-professor som afslog 
at lade sig kalde til et tilsvarende professorat i København. I den 
første generation af jyske professorer har Torsten Dahl skrevet om 
engelsks påvirkning af dansk, mindre arbejder som KS nævner i 
sine større, og i den fine nekrolog over forgængeren (som af én eller 
anden grund ikke er kommet med i listen over Sørensens arbejder i 
festskriftet i anledning af hans 60årsdag). Århus-miljøet fik således 
tidligt en tradition for at studere påvirkning. Der er nok ingen tvivl 
om at Knud Sørensen var kommet på rette plads i netop denne læ-
restol og at han anså stillingen som professor i engelsk filologi i År-
hus som et livsmål, tilmed opnået ganske tidligt. Han delte den op-
fattelse af fagets rolle som lå i betegnelsen engelsk filologi, og han 
var sig meget bevidst at han måtte (re)præsentere engelsk i en 
dansk kontekst. Her videreførte han som nævnt ansatser fra for-
gængeren i embedet, ligesom hans egen indsats har inspireret hans 
elev Bent Preisler (1999) og nu senest en af Preislers unge kolleger, 
Dorte Lønsmann (med støtte fra FKK 2021-2025), til at gå videre 
ad samme spor. Og i år (2021) forsvarer Henrik Gottlieb sin 



disputats som foreløbig sidste skud på denne livskraftige stamme. 
Det passede vist nok Knud Sørensen at inkarnere og videreføre tra-
ditioner. Han ville sikkert have glædet sig ved at denne står så 
stærkt endnu i dag. 

Da Knud Sørensen i 1988 fyldte 60, fik han et festskrift hvori en 
række af hans væsentligste afhandlinger er samlet tillige med en 
fuldstændig bibliografi (til dato, men som nævnt kom der ganske 
mange numre til derefter). Jeg skal i det følgende trække enkelte af-
handlinger frem for at give et signalement af hans typiske problem-
stillinger og metode før jeg i en afslutning forsøger at sammenfatte 
hans indsats.  

I to forbundne artikler diskuterer Knud Sørensen pronominalise-
ring. Artiklerne rammer også i deres samtid ned i en meget omdi-
skuteret problemstilling nemlig hvordan man kan gøre rede for for-
skellen mellem: ’When John entered the room, he immediately 
noticed the cat’ og ’When he entered the room, John immediately 
noticed the cat.’ Den første konstruktion er den almindelige hvor 
det tunge nominal kommer før pronominet mens den anden er ka-
rakteristisk ved at understrege den underordnede sætnings under-
ordning ved at lade pronominet komme først. Når man ser på det 
som en lineær forbindelse mellem to størrelser der har samme refe-
rence (nemlig ’he’ og ’John’) kan man tale om baglæns pronomina-
lisering i det sidste tilfælde. Når man ser på konstruktionen ud fra 
hierarkiet mellem de to sætninger der indgår i sætningskomplekset, 
kan man imidlertid hævde at hovedsætningen er den overordnede 
og at ’he’-sætningen knytter sig til denne som en underordnet. 
Knud Sørensen har to pointer i denne forbindelse, to pointer som 
samtiden ikke havde så meget sans for: Den ene var at der faktisk er 
variation mellem de to konstruktioner og den anden at indfødte ta-
lere af engelsk ikke vurderer dem ens men at der ikke derfor er 



noget klart mønster i acceptabiliteten. De er usikre på den kon-
struktion der har baglæns pronominalisering. Problemet er at den 
slags pointer ikke hos Knud Sørensen – i hvert fald ikke i de to ar-
tikler - bliver gjort teoretisk relevante. I så fald var han måske lan-
det i variationslingvistikken, hvad han vist ikke ville. Derfor ender 
han med at konkludere med Halliday at sprog er rodet (’messy’). 

I den interessante bog om aspekter af moderne engelsk prosastil 
(1975) bevæger Knud Sørensen sig ind på stilistikkens område. Bo-
gen udkom på et dansk forlag hvad der var en skam for den var gi-
vetvis blevet meget mere læst og henvist til hvis den var kommet på 
et engelsk. Der indledes med en diskussion af hvad stil er og Søren-
sen vælger at se det – som mange både før og efter ham – som valg 
inden for en norm. Her er det interessant at se hvordan Sørensen 
selv i bog efter bog vælger at opbygge sine tekster efter et fintmasket 
klassifikationssystem. Der gives i korte – meget korte – afsnit et til 
tre velvalgte eksempler på den kategori som klassifikationen har 
ført forfatteren frem til - og så går vi videre. Det betyder på den ene 
side at læseren aldrig mister fodfæstet i virkeligheden men på den 
anden side også at man nemt mister overblikket; de mange indde-
linger har det med at mangle et hierarki. Det bliver til en samling af 
iagttagelser som meddeles efter en klar struktur men iagttagelserne 
samler sig aldrig til andet og mere end et komplekst mønster. Det 
hænger sammen med en skepsis over for teori og en opfattelse af 
sprog som, ja, mere ’messy’ end blot struktur, en større interesse 
for undtagelser end for regler og en stor følsomhed for det særlige 
hvad enten det er det for en forfatter, en genre eller en stilart sær-
lige. 

Selve metoden er udpræget empirisk. Man kan i en tidsalder hvor 
man kan finde eksempler blot ved et tryk på de rette taster på com-
puteren (hvad enten man bruger Google som korpus eller mere 



specifikke datasamlinger) nemt komme til at undervurdere hvad 
det krævede af datidens empirikere at finde eksempler. Knud Sø-
rensen havde ikke korpora til rådighed og derfor må man bøje sig i 
beundring for hvad han fik ud af sin omfattende og bredspektrede 
læsning: eksempel på eksempel – og de er alle velvalgte og illustre-
rer præcis hvad de skal. 

Som nævnt er den dominerende indsats i forfatterskabet helliget 
sproglig påvirkning. Engelsks indflydelse på dansk kan studeres in-
den for en række områder. Engelsk og dansk står både historisk og 
sprogtypologisk hinanden nær, og det gør det både mere interessant 
og mere besværligt at studere indflydelse for hvornår kan der tales 
om lån og hvornår om parallelle udviklinger? Denne problemstil-
ling er gældende på alle sprogets niveauer fra syntaks til fonologi 
men bevisførelsen må falde noget forskelligt ud alt efter om der er 
tale om det ene eller det andet niveau. I Knud Sørensens første 
monografiske behandling af emnet, Engelske lån i dansk, udkom-
met som nr. 8 i serien af Dansk Sprognævns skrifter i 1973, gen-
nemgås da også alle former for lån på alle sprogets niveauer, dog 
ikke pragmatik. Vi starter med lyd og ortografi, fortsætter til morfo-
logi (s-endelsen i flertal i ’albums’) og slutter med et større afsnit 
om yndlingsemnet ’leksikalsk-fraseologiske lån’. Med karakteristisk 
varsomhed rejses fx spørgsmålet om konstruktioner af typen: ’ryge-
ost – det er lige mig’ kunne være påvirket af engelske som ’meticu-
lousness – that is John (all over)’ (s.74). Ingredienserne til kon-
struktionen er alle pæredanske men er selve konstruktionen nu 
også det? 

Knud Sørensens særlige følsomhed gjaldt nemlig konstruktioner og 
faste vendinger, et område som ligger og skvulper mellem leksi-
kon/ordforråd på den ene side og syntaks på den anden. Men det 
gjorde ham samtidig i stand til at forfølge indflydelsen også om bag 



de oplagte låneord så der i det store leksikon kan findes alle former 
for lån. De nemmeste at se er de direkte låneord som weekend og 
jazz, som endda udtales tilnærmelsesvis på engelsk. De opregnes og 
klassificeres, i øvrigt ikke bare hos Knud Sørensen men også i de 
nyordsundersøgelser som Dansk Sprognævn har gennemført lø-
bende under Pia Jarvads ledelse. Men Knud Sørensen inkluderer 
også de indirekte lån. De er sværere at se og kræver stort kendskab 
til samtidens engelsk. Og der er bestemt mulighed for at tage fejl. I 
1973 (s.66) diskuteres udtrykket ’en kold kriger’ som ses som lån fra 
engelsks cold war og cold warrior dog godt hjulpet på vej af at vi på 
dansk havde ’det store kolde bord’ allerede. I leksikonnet fra 1997 er 
der en hel gruppe af ord som nu staves i eet ord, ’koldkriger’, ’kold-
krigerisk’ og ’koldkrigs-’. Men blot fordi man på engelsk talte om 
kold krig er det jo ikke sikkert at danskerne ikke også selv uden 
denne inspiration kunne finde frem til samme metafor. 

Lige efter står undersættelsen ’kold tyrker’ som givetvis stammer fra 
cold turkey et malerisk udtryk for en narkomans trængsler når ved-
kommende holder op med at bruge stoffer. Her er der givetvis tale 
om en anden bevisførelse for metaforen er simpelthen engelsk og 
lånet giver ikke mening på dansk som andet end et lån.  

Udviklingen fra 1973 til 1997 kan studeres ved at sammenligne ek-
sempler fra de to bøger. I 1973 finder man eksempler som ’hjerne-
storm’ for brain storm og ’centre’ for fodboldsprogets ’aflevere’ 
(som man heller ikke siger mere). Enkelteksempler kan nemt følges 
fordi leksikonnet er opbygget alfabetisk. Der er imidlertid tale om 
et exceptionelt dynamisk felt så udviklinger også siden 1997 kan fo-
rekomme. Et eksempel er at et ord som ’spotte’ (IKKE i betydnin-
gen ’latterliggørelse’, hvor tegningskrisen ellers gav det en kort op-
blomstring, men i betydningen ’opdage’, ’identificere’) slet ikke er 
med i den tidlige bog men er optaget i leksikonnet med henvisning 



til et eksempel fra 1992. Brugen er kun blevet mere udbredt siden. 
Også et ord som ’random’ som breder sig lige nu, findes i 1997-bo-
gen men Knud Sørensen har umuligt kunnet forudse de mange nu-
ancer dette udtryk har fået i dag – på dansk. Sammenfattende: Lek-
sikonnet er en guldgrube for enhver der ønsker at studere påvirk-
ningen fra engelsk, et storværk - og nu endda tilgængelig på nettet 
som følge af Selskabets digitaliseringspolitik.  

Jeg har bedt Bent Preisler, en kollega fra min egen generation som 
jeg sætter meget højt og som er den der har kendt Knud Sørensen 
bedst af os, om at give et signalement af ham og optrykker det her 
før jeg selv sammenfatter. 

”KS var en indadvendt og meget privat person – “diskret indtil det 
selvudslettende”, som du så rigtigt udtrykker det. Det er meget si-
gende at når han tog telefonen på sin bopæl, identificerede han sig 
aldrig med sit navn, men kun de sidste seks cifre i sit telefonnum-
mer. Cifrene “27 21 06”, fremsagt med dyb og behagelig stemme, 
indprentede sig derfor uudsletteligt i hukommelsen efter blot nogle 
få opkald. 

 Som lærer og vejleder var han hjælpsom og imødekommende, 
samtidig med at han med sin enorme engelsksproglige kompetence 
og vidtspændende filologiske viden nærmest var ærefrygtindgy-
dende. Han var rolig og uden “de store armbevægelser”, men aldrig 
kedelig. Hans pligtopfyldenhed og punktlighed var legendarisk, og 
hans velstrukturerede og perfekt afrundede forelæsninger – uden 
manuskript – sluttede så præcist at man kunne stille sit ur efter det. 

Uheldigvis - da han i 1967 tiltrådte professoratet på AU – trådte 
han samtidig lige ind i det vågnende studenteroprør. Snart var 
“professorvældets” tid forbi. Samtidig havde en faglig revolution 
været på vej et stykke tid, som kulminerede i at filologien blev for-
trængt til fordel for lingvistikken, og forskningen skulle være 



“samfundsrelevant”. KS var uforstående, vred og bitter over denne 
udvikling, og han isolerede sig i nogen grad både fagligt og admini-
strativt. Over for mig erklærede han at han nu kun udførte de opga-
ver som han blev pålagt. Han blev derfor aldrig nogen lederskik-
kelse, men vedblev at være en højt respekteret underviser, vejleder 
og flittig forsker.  

Selv om han resignerede over for de nye magtstrukturer og undlod 
at bære sin harme “uden på tøjet”, kunne han godt være skarp og 
ironisk. Da det studenterdominerede institutråd havde indført at 
lærere som ønskede et frisemester skulle møde op og argumentere 
for projektets samfundsrelevans, mødte KS op og forsvarede sit øn-
ske om at studere fremkomsten af udtrykket forever and a day. 

Selv om han levede et tilbagetrukket liv på instituttet, var han mere 
social – om end altid lavmælt og formel – i samvær med kolleger 
uden for murene, og man fandt ham endda ikke sjældent med en 
øl i fredagsbaren på instituttet. Han var min vejleder under både 
hovedfags- og magisterkonferensspecialet, men det var først efter 
min fastansættelse at han ved baren under et kollegialt party plud-
selig greb sit glas, vendte sig mod mig og højtideligt spurgte om vi 
skulle drikke dus. 

KS’s vejledning var kendetegnet ved stor faglig open-mindedness og 
tolerance. Han var filolog af den Otto Jespersenske skole, men han 
var bredt orienteret inden for lingvistikken og var altid imødekom-
mende og villig til at vejlede med udgangspunkt i den studerendes 
teoretiske interesser. Vejledningen foregik på hans kontor, hvor luf-
ten var tyk af cigarrøg. Alligevel var han i stand til at cykle til og fra 
arbejde (han havde ikke bil), på trods af betragtelig distance og en 
lang bakke. 

Som kollega var han trofast. Vi korresponderede i alle årene efter at 
min kone og jeg forlod Aarhus i 1992. Han tog turen til RUC for at 
være med da jeg fyldte 60, og igen til min afskedsforelæsning i 2012. 



Han omtalte sjældent sit privatliv eller sin familie, men han skrev 
da hans kone blev dement, og senere da hun døde. Han var aldrig 
selvmedlidende, men klarede sig efter eget udsagn godt bortset fra 
“de gebrækkeligheder som alderen medfører” (som han udtrykte 
det). 

Da Birte og jeg kom tilbage til Aarhus i 2012, inviterede han os til 
en frokost som han selv havde anrettet i sit nu tomme hus.” 

Nøgleordet i denne fine karakteristisk er, tror jeg, det skifte i dansk 
universitetsvirkelighed som fik betegnelsen 1968. Da jeg selv har 
været en del af den generation som identificeredes som bærende 
dette særlige mærke og også selv identificerer mig med 1968, skal 
jeg forudskikke at jeg ser på vores forgængere som en slags histori-
ker. Men jeg skal samtidig advare mod den bias som kan have ind-
sneget sig:  

Den danske tradition før 68 var båret af en solid historisk-filologisk 
skoling. Denne skoling som har rødder tilbage til den klassiske filo-
logi som blev klassisk i mere end én forstand fordi den dannede 
skole også for de filologier der havde de moderne, levende sprog 
som deres domæne, forenede interessen for det historiske med in-
teressen for teksten. Tekstens, enhver teksts, unikke historie blev 
det fundament man byggede sin viden op på, man ophobede viden 
om specifikke tekster og så dem som præcis så uensartede at de 
sammen kunne danne et mønster som aldrig gentog sig. Det betød 
at strukturalismen og nykritikken på afgørende måder blev en ud-
fordring. Strukturalismen er jo væsentlig ældre end 1968 og det er 
nykritikken også, men på humaniora hvor man ganske vist udmær-
ket kunne studere Marx, men dog ikke kunne hævde at med hans 
indsats var et nyt humaniora færdigbygget, fik man brug for at 
koble Marx (og Freud) med strømninger som havde samme lovs-
øgende udgangspunkt. Derfor koblinger af alle slagser med netop 



strukturalisme og nykritik. Det fælles anliggende blev at hævde mu-
ligheden af at finde almene love også for væsentlige dele af humani-
oras genstandsfelt og modsætningen mellem idiografisk historisme 
og nomotetisk modernisme blev den forkastningslinje som sendte 
velkendte jordskælv gennem de forskellige institutioner, ikke 
mindst Aarhus universitet. 

For den ældre generation måtte det virke som om alt det de havde 
troet på og bygget en karriere op på, blev forkastet som ikke bare 
mindre relevant men også som mindre videnskabeligt. Og især 
måtte det føles som eksistentielt udfordrende for de personer der 
som Knud Sørensen og Poul Lindegård Hjorth havde bygget deres 
livsindsats på kombinationen af filologi og troen på at en professor-
stilling gav magt og muligheder for at forme ’deres’ fag. Alt smuld-
rede for lige denne generation, og det afsatte sig som en bitterhed 
rettet mod systemet – i øvrigt meget ofte koblet med stor personlig 
imødekommenhed som hos netop Knud Sørensen. Knud Sørensen 
fortsatte ufortrødent sin indsats og ydede det epokegørende på et 
område som lå helt i forlængelse af traditionen, engelskens indfly-
delse på det danske sprog. Paradoksalt nok indledte han på denne 
måde en frugtbar forskningsretning som justeret med nye dataind-
samlingsmetoder og nye analyser er blevet sin egen tradition. Det – 
og ikke den bitre erfaring det må have været at hans forvaltning af 
traditionen institutionelt set fik trange kår – er det vi husker og hyl-
der ham for i dag.  

Ære være hans minde. 

Knud Sørensens arbejder frem til 1987 er bibliograferet i English 
Past and Present, A Selection of Essays by Knud Sørensen pre-
sented to him on his sixtieth birthday, Acta Jutlandica LXIV: 1, 
Humanities series 62.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Thodberg 
7. februar 1929 – 10. oktober 2020  



 

  Mindeord af Christian Troelsgård 

 

Cand.theol., dr.phil., professor og kongelig konfessionarius Chri-
stian Thodbergs aktive liv var kendetegnet ved en sjælden kombina-
tion af forskning, undervisning og praktisk præstegerning – alt ud-
ført med overbevisende energi, akribi, flid, ydmyghed, charme - og 
taknemmelighed. 

Christian Thodberg blev født i præstegården i Vridsted sogn mel-
lem Skive og Viborg d. 7. februar 1929, men da han var fem år gam-
mel, flyttede familien til København, hvor faderen, Jens Julius 
Thodberg (1894-1938), oprindeligt kom fra. Således blev landsbykir-
ken i Jylland udskiftet med Nathanaels Kirke på Amager, og fade-
ren blev stærkt engageret i det sociale arbejde i det dengang klassi-
ske københavnske arbejdersogn. Efter faderens alt for tidlige død – 
han var fireogfyrre år gammel og Christian kun ni – måtte mode-
ren, Hedvig Magnine, f. Bastholm (1898-1967), alene tage ansvaret 
for familien. 

I tredje klasse blev Christian Thodberg optaget på Københavns 
Sangskole, forløberen for det nuværende Sankt Annæ Gymnasium. 
Her blev han under Mogens Wöldikes ledelse indført i den klassi-
ske kortradition og kunne dyrke sine øvrige musikalske interesser. I 
1948 blev Christian Thodberg klassisk-sproglig student fra Metro-
politanskolen i København, – delvis med det samme lærergalleri, 
der optræder i Hans Scherfigs Det forsømte forår fra 1940. Thod-
berg nød det i fulde drag, har han udtalt, for han var vildt begejstret 



for det høje faglige niveau og den akademiske entusiasme, som også 
prægede skolen.1 

Efter studentereksamen blev Christian Thodberg elev på den ny-
etablerede Krogerup Højskole, på 3. årgang (1948-1949). Her stif-
tede han bekendtskab med kredsen omkring kirkehistorikeren Hal 
Koch (1904-1963) og hans hustru, teologen Bodil Koch (1903-1972), 
der i 1950 blev den første kvindelige kirkeminister. I det hele taget 
var hun og Hal Koch meget indflydelsesrige personligheder i perio-
dens danske kirke- og kulturliv, Bodil Koch tilmed en meget cen-
tral skikkelse i Socialdemokratiet. 

Efter højskoleopholdet lod Thodberg sig immatrikulere ved univer-
sitetet. Han vaklede først lidt mellem musikvidenskab og teologi. 
På musikstudiet deltog han sammen med sine medstuderende og 
kredsen omkring Mogens Wöldike i et stort anlagt pladeprojekt, 
som skulle levendegøre den tidlige musikhistorie. Early Music-bøl-
gen holdt i disse år sit indtog i Danmark, og i samarbejde med det 
amerikanske Haydn Society blev musikeksemplerne fra en interna-
tionalt orienteret kildesamling indspillet i København – så vidt mu-
ligt på de nu genopfundne originalinstrumenter. På sættet med 3 
LP-plader spiller Christian Thodberg nydeligt blokfløjte sammen 
med viola-da-gamba-spillere, cembalister, universitetskoret og ud-
valgte danske ‘verdenssolister’, fx Aksel Schiøtz og Else Brems. Op-
tagelserne blev genudgivet en del gange, men så vidt vides, blev det 
Thodbergs første og eneste optræden på den internationale musik-
scene.2 

1 ‘En heldig konfessionarius’, Kristeligt Dagblad, 10. januar 2003, s. 9-10. 
2 Jeg takker John Bergsagel for at have gjort mig opmærksom på Masterpieces of 
Music before 1750, Haydn Society, LP HSE 9039 og senere genudgivelser. 



Musikstudiet blev i første omgang kun et svinkeærinde, og teolo-
gien vandt. Thodberg blev cand.theol. i 1955. Allerede i studietiden 
var han tilknyttet Jægersborg Kirke som kordegn og sidenhen som 
hjælpepræst. Det var et typisk træk ved Christian Thodberg, at han 
ved siden af sit akademiske arbejde holdt fast i præstegerningen, 
også senere hen som professor i praktisk teologi ved Aarhus Uni-
versitet (fra 1973), hvor han sideløbende fungerede som hjælpe-
præst ved Aarhus Domkirke, og – ikke mindst – som kongehusets 
særlige præst i årene 1975-2008. 

Studietiden ved Københavns Universitet blev for Christian Thod-
berg ikke bare et velkomment gensyn med Hal Koch, men her traf 
han også den karismatiske professor i klassisk filologi, Carsten 
Høeg, som stod i spidsen for et internationalt netværk af forskere 
med interesse for Europas kirkemusikalske rødder, udgivelsespro-
jektet Monumenta Musicae Byzantinae (1931-). Med Christian 
Thodbergs viden om musikhistorie, oldkirken og beherskelsen af 
de klassiske sprog udså Høeg ham hurtigt som en oplagt medarbej-
der til projektet. Høeg, der ligesom Hal Koch var en fundraiser af 
Guds nåde, skaffede hurtigt Thodberg stipendier til at fastholde 
den unge teologiske kandidat og forskerspire, og Thodberg fik et 
adjunktur ved Københavns Universitet. Om samarbejdet med 
Høeg har Thodberg selv skrevet:3 

“Hans engagement og i sjælden grad alsidige forskningsinteresser 
var medrivende, hans krav til medarbejderne var tilsvarende 
strenge, men sidst og ikke mindst bør nævnes hans interesse for 
medarbejdernes selvstændige indsats, og hans lydhørhed over for 
deres egne første famlende videnskabelige forsøg blev en aldrig 
glemt inspiration. Var man først med i arbejdet, fungerede det som 

3 Christian Thodberg: ‘Mindeord over Jørgen Juul Raasted’, Videnskabernes Sel-
skabs Årsberetning 1996, s. 203-213. 



et ægte kollektiv, hvor alle stod lige, notabene hvis man holdt fanen 
i nogenlunde samme højde, som Høeg selv gjorde det!” 

Efter at være blevet indført i den byzantinske musiks notationsfor-
mer af Høeg og hans unge medhjælper, Jørgen Raasted, drog 
Thodberg selv på håndskrifts- og studierejser, blandt andet til Ita-
lien, hvor han i efteråret 1957 besøgte Biblioteca Vallicelliana og 
bl.a. inspicerede 1600-tals-polyhistoren Leo Allatius’ efterladte pai-
rer vedr. byzantinsk musik. Thodberg fortsatte sine biblioteksrejser 
i årene 1959-1963, hvor han fik orlov fra sin stilling som viceefor på 
kollegiet Studentergaarden. En af de vigtigste opdagelser fra disse 
studierejser gjorde Thodberg på Johannes Evangelistens kloster på 
Patmos. Her skaffede han supplerende billedmateriale af byzantin-
ske musikhåndskrifter til studier af en af de musikalske genrer, Car-
sten Høeg selv beskæftigede sig indgående med i den sidste del af 
sit liv, nemlig den byzantinske katedralritus’ musik. Høegs udgave 
Contacarium Ashburnhamense fra 1956 blev til med betydelig 
hjælp fra den helt unge Christian Thodberg, som det fremgår af et 
tillæg til Høegs forord. Den samme genre blev også emnet for 
Thodbergs første afhandling inden for byzantinsk musikforskning: 
‘The tonal system of the Kontakarium’, publiceret i Videnskaber-
nes Selskabs skriftserie i 1960, men oprindelig læst som et oplæg 
ved MMB’s redaktionsmøde i København i august 1958.4  

På Johannes-klosteret havde Thodberg fundet frem til et af de 
håndskrifter, Patmos 221, der senere skulle blive en hovedkilde til 
disputatsen Der Byzantinische Alleluiarionzyklus, Studien im 

4 Christian Thodberg: ‘The tonal system of the Kontakarium’, Historisk-filosofiske 
Meddelelser udgivet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Bd. 37, 7 
(1960). 



Kurzen Psaltikonstil. som han forsvarede i 1966, fem år efter Car-
sten Høegs død.5 

Dette arbejde bestod i en detaljeret analyse af det formelprægede 
melodiske stof i Psaltikon-genren. Det var i sig selv en bedrift, men 
desuden viste det sig, at visse medial-signaturer med vedholdenhed 
optrådte på teoretisk unormale steder i det melodiske forløb, og at 
de måtte forudsætte forskellige transpositioner, der kun kunne ud-
trykkes ved løse fortegn i transskriptionen. “Hele forekomsten af 
disse ‘gale’ signaturer toppede i den ældste musikalske genre – den 
såkaldte Psaltikón-stil, der af samme grund – det var tesen – måtte 
være bestemt af et andet tonalt system end det kirketonale”6 med 
sine otte tonearter. Herefter konkluderede Thodberg, at den byzan-
tinske katedralritus’ musik måtte hvile på et ældre tonalt system, 
der sekundært var blevet presset ind i de otte kirketonearters 
skema, det såkaldte oktoechos-system. 

I den periode, hvor Christian Thodberg arbejdede mest intenst 
med den byzantinske musikforskning, i 1960’erne, indgik han i et 
særpræget, men videnskabeligt set frugtbart parløb med Jørgen 
Raasted. Thodberg skrev selv dette i de mindeord, han talte over 
Raasted her i selskabet: 

“I 8-9 år sad Jørgen og jeg side om side på Instituttet på Gråbrødre 
Torv, og allerede da vi startede vores samvær, lovede vi højtideligt 
hinanden, at vi ville skrive hver sin disputats, og at de to disputat-
ser skulle forsvares på samme tid – det skete også! – og at vi ville 
opponere mod hinanden, hvad vi i øvrigt fortsatte med at gøre med 

5 Christian Thodberg: Der Byzantinische Alleluiarionzyklus - Studien im kurzen 
Psaltikonstil, København: Munksgaard 1966 (Monumenta Musicae Byzantinae, 
Seres Subsidia, 8). 
6 Christian Thodberg: ‘Mindeord over Jørgen Juul Raasted’, i Oversigt over Sel-
skabets Virksomhed (1966), s. 201-212; s. 208.  



stor kraft og energi indtil Jørgens død. Udenforstående kunne tro, 
vi var uvenner; det var ikke tilfældet. Det var nu engang vores om-
gangsform!”  

Thodbergs blivende bidrag til den musikhistoriske forskning kan 
bedst sammenfattes i tesen om den før-oktoechiske tonalitet og den 
omhyggelige formelanalyse af hele Psaltikon-repertoiret. Thodberg 
beskæftigede sig nemlig ikke blot med de Allelluia-melodier, han 
præsenterede i sin disputats, men følte det som sin forskerpligt at 
sammenholde det partikulære med helheden. Derfor havde han, 
sikkert inspireret af Høeg, transskriberet og kollationeret hele det 
musikalske katedralritus-repertoire fra de vigtigste håndskrifter. 
Disse kollationer ønskede Thodberg at overdrage til Monumenta 
Musicae Byzantinae’s arkiv, og jeg var så heldig at få lov at hente 
dem på hans kontor på Aarhus Universitet i 1999, da han efter sin 
tilbagetrækning fra professoratet var i gang med oprydningen. Disse 
kollationer udgør et betydeligt materiale for fremtidig forskning, 
vurderede Thodberg, og med rette. Der er aktuelt planer om at 
scanne dette værdifulde materiale og således stille det til rådighed 
for forskningen. 

Et andet betydeligt resultat var indeholdt i disputatsens sidste kapi-
tel, hvor Thodberg sammenstillede de byzantinske Alleluia-melo-
dier med en gruppe af de såkaldte gammel-romerske Alleluia’er, 
der bærer græsk tekst i latinsk translitteration, mens det øvrige gam-
mel-romerske repertoire følger de ældste latinske oversættelser af 
Psalteret. Jeg tror egentlig ikke, at Thodberg selv var klar over, at 
kapitlet nu mange år senere, hvor interessen for den gammel-ro-
merske kirkesang er blusset op i den musikhistoriske forskning, er 
ret hyppigt citeret og har inspireret til flere nye komparative studier 
mellem den tidlige byzantinske og den vesteuropæiske, latinske kir-
kesang. 



Selvom Thodberg med sin interesse og erfaring inden for byzan-
tinsk musikforskning vedblev at bidrage til Monumenta Musicae 
Byzantinae’s arbejde og administration, så længe helbredet holdt til 
det, kom det andet spor i hans akademiske arbejde, nemlig det teo-
logiske felt, herunder især det liturgiske, Grundtvigforskningen og 
Grundtvigudgaverne, efterhånden til at fylde mere og mere. 

Dette andet spor begyndte for alvor i 1964, hvor Folketinget i for-
året vedtog ‘Lov om Præstehøjskolen’. Christian Thodberg blev på 
Bodil Kochs anbefaling ansat som Præstehøjskolens forstander d. 1. 
december. Denne institution til efteruddannelse, fortrinsvis af Fol-
kekirkens præster, skulle holde til i egne bygninger nord for Køben-
havn, men måtte de første sæsoner leje sig ind ved Løgum Klosters 
Refugium, da de påregnede ny- og ombygninger i Nærum, endnu 
ikke stod færdige. Højskolen skulle give præsterne “forudsætning 
for varetagelsen af deres opgaver i det moderne samfund.” Derud-
over skulle kurserne især videreføre de “praktisk-teologiske fag” fra 
universitetets teologistudie og bibringe deltagerne “Orientering i ti-
dens filosofiske og samfundsvidenskabelige, litterære og kunstneri-
ske problemer,” alt i alt et program, der harmonerede godt med ån-
den fra Krogerup.7 Thodberg varetog ledelsen af præstehøjskolen 
indtil 1972 og fungerede i høj grad også som en inspirerende under-
viser i hele perioden. 

Thodbergs interesse for gudstjenestens form og indhold kommer 
tydeligt til udtryk i debatbogen “Den forsømte gudstjeneste” fra 
1965.8 Hans hovedidé var at formidle kristendommens budskab 
forståeligt for samtidens kirkegængere, men at foretage fornyelsen 

7 Citater fra Paul Nedergaard: Kirkelig Haandbog 1967, København: Lohse 1967, s. 
10-11. 
8 Christian Thodberg: Den forsømte gudstjeneste, København, G.E.C Gads Forlag 
1965. 



med inspiration fra traditionen. Thodbergs traditionsforståelse og 
folkelige kirkesyn var forankret i indgående studier af kirkehistori-
ske sværpunkter som oldkirken, den byzantinske kristendom, den 
tidlige romerske kirke, Luther og Grundtvig. For ham udgjordes 
kirken af forsamlingen af de enkelte kristne, og man skulle helst 
undgå enhver form for “præsteri”, som han skrev i debatbogen. 
Dette skulle sikres ved at gøre ritualer for dåb og nadver mere for-
ståelige og ved at lade de mest egnede af de gamle salmer supplere 
med nyskrevne. Især fandt han mange af Karl Laurids Aastrups 
(1899-1980) salmer velegnede og arbejdede senere som medlem af 
Salmebogskommissionen for, at de skulle være vel repræsenterede. 

Thodbergs indsats og præstehøjskolens succes var givetvis årsagen 
til, at han blev kaldet til at besætte et nyoprettet professorat i ‘prak-
tisk teologi’ ved Aarhus Universitet i 1973. Her blev han kollega 
med de kendte teologer K.E. Løgstrup og P.G. Lindhardt. Thod-
berg var en blændende formidler, og det havde Danmarks Radio 
også fundet ud af. I en udsendelse fra december 1974 gav han, sam-
men med musikprofessoren Søren Sørensen, som allerede var 
landskendt fra den populærvidenskabelige TV-quiz ‘Spørg Århus’, 
en meget underholdende og oplysende demonstration af, hvad 
dette indebar. Programmet hed “Julesalmer og julesange vi holder 
af”, og her kunne man høre disse to veltalende, lærde mænd gå 
rundt med en mikrofon blandt de travle julehandlende på gaden i 
Aarhus og spørge folk om deres yndlings-julesalme eller -sang, som 
professorerne derpå fortalte ivrigt om, Thodberg om salmens tekst 
og Sørensen om dens melodi.9 

Det var i forbindelse med en øvelse med de studerende i læsning 
og fortolkning af Grundtvigs salmer og prædikener ved Aarhus 
Universitet i 1974, at et gennemgående tema for resten af hans 

9 Kilde: Optagelse fra DR på kassettebånd ved John Bergsagel. 



forskningsmæssige virke blev slået an: arbejdet med at foranstalte 
en videnskabelig udgave af Grundtvigs prædikener. 

Anden Verdenskrig havde medført en stærkt voksende interesse for 
Grundtvig, og allerede i besættelsens første år afholdt Hal Koch en 
række Grundtvig-forelæsninger, der blev et gedigent tilløbsstykke. I 
forordet til sin (og Georg Christensens) udgave af Grundtvigs Vær-
ker i Udvalg i 10 bind,10 der udkom i årene 1940-1949, skrev Hal 
Koch, at en egentlig videnskabeligt funderet udgave af Grundtvigs 
samlede værker stadig savnedes, men at den måtte udskydes til 
fremtiden på grund af manglende ressourcer. 

Jeg tror, at det var med dette in mente, at Thodberg sammen med 
sine studenter gik i gang med at transskribere Grundtvigs for stør-
stedelen uudgivne prædikener fra manuskript. Det blev til i alt 22 
bind udgivet i perioden fra 1983-2007.11 En del ‘rå’ transskriptioner, 
som Thodberg-gruppen ikke nåede at udgive, opbevares ved Aar-
hus Universitets ‘Center for Grundtvigstudier’ (: Grundtvig Cente-
ret) og kommer nu det aktuelle, digitale udgivelsesprojekt Grundt-
vigs Værker til gode. 

Den kollegiale samarbejdsform, som Thodberg havde stiftet be-
kendtskab med blandt Høegs medarbejdere på Monumenta Mu-
sicae Byzantinae, blev også målestokken for arbejdet med udgivel-
sen af Grundtvigs prædikener. I antologien For sammenhængens 
skyld. Ord og motiver i Grundtvigs salmer og prædikener fra 1977 

10 N.F.S. Grundtvig: Værker i Udvalg, udg. af Georg Christensen & Hal Koch, bd. 
1-10, København: Gyldendal 1940-1949.
11 N.F.S. Grundtvig: Prædikener 1822-26 og 1832-39, udg. af Christian Thodberg
m.fl., bd. 1-12, København: Gad 1983-1986; Præstø Prædikener, udg. af Christian
Thodberg m.fl., bd. 1-2, København: Gad 1988; Grundtvigs prædikener i Vartov, 
1839-42 (1-8, København: Forlaget Vartov 2003-2007) udg. af Christian Thodberg
m.fl.



udgav Christian Thodberg også en håndfuld af sine studerendes 
specialer.12 Allerede et år før første bind af prædiken-udgaverne var 
udkommet, foranstaltede Christian Thodberg også en opdateret 
udgave af Grundtvigs salmer i Sangværket.13 

Selv dykkede Thodberg ned i utallige aspekter af Grundtvigs teolo-
giske forfatterskab, som det fx allerede kom til udtryk i bogen En 
glemt dimension i Grundtvigs salmer fra 1969, hvor han overbevi-
sende argumenterede for en nær sammenhæng mellem det dåbsri-
tual, der gjaldt på Grundtvigs tid, og salmernes poetiske sprog. 
Hans tilgang var her, som i mange af de øvrige arbejder, både in-
den for den byzantinske musikforskning og det kirkehistoriske, en 
skarpsindig motiv- og strukturanalyse. Han havde også et godt blik 
for detaljerne. Engang underholdt han med, at da han havde fast-
slået den præcise dato for tilblivelsen af Grundtvigs julesalme ‘Vel-
kommen igjen Guds Engle smaa’, opsøgte han Meteorologisk Insti-
tuts historiske data for at tjekke, om det faktisk var vejret, som 
havde inspireret til verslinjen “trods Klingrende Frost, godt Aar i 
Spaa.” Men det viste sig at have været gedigent tøvejr netop den på-
gældende juledag! Nærlæsningen var Christian Thodbergs styrke, 
og kom især til udtryk, når han parallellæste med nogle af de forbil-
leder, der lå bag Grundtvigs gendigtninger, således ofte sammenstil-
let med den byzantinske hymnografi og de latinske hymner fra 
middelalderen. 

Ved siden af forskning og undervisning varetog Christian Thodberg 
vigtige administrative opgaver for universitetet, i studienævnet, 

12 Christian Thodberg (red.): For sammenhængens skyld, ord og motiver i Grundt-
vigs salmer og prædikener. Århus: Institut for Praktisk Teologi ved Århus Univer-
sitet 1977. 
13 N.F.S. Grundtvig: Grundtvigs Sang-Værk. Samlet Udgave, udg. af Th. Balslev 
m.fl., bd. 1-6, København: Det Danske Forlag 1944-1964 (2. opl. af bd. 1-5, med for-
ord af Christian Thodberg, København: Gad 1982).



censorkorpset og ansættelseskomiteer. Men også i kommissioner 
for Folkekirken kom hans kompetencer til gavn, idet han 1976-1990 
virkede som formand for Præstehøjskolens styrelse, og 1969–1982 
var Christian Thodberg sekretær i kirkeministeriets liturgiske kom-
mission. Her befordrede han et omfattende arbejde med at etablere 
nye ritualer for dåb og nadver, bryllup og kirkevielse. Men noget af 
det, som optog ham mest, og som i høj grad forenede de to spor i 
hans forskerkarriere, var arbejdet på at skabe nye tekstrækker til 
Folkekirkens gudstjenester. Det indebar især tilrettelæggelsen af 
højmessens læsninger på en teologisk meningsfuld måde. Her var 
hans dybe kendskab til teologi- og liturgihistorien og de ældste by-
zantinske og romerske tekstrækker til stor inspiration. Endelig var 
Thodberg fra 1993-1995 medlem af Kirkeministeriets Salmebogs-
kommission, desuden medlem af og formand for bestyrelserne for 
de faglige foreninger Samfundet Dansk Kirkesang og Grundtvigsel-
skabet, hvor han også gennem en del år fungerede som tidsskriftre-
daktør. 

En blodprop i hjernen gjorde i 1994 Thodberg næsten blind og 
satte en midlertidig stopper for hans arbejdsindsats. Efter en næ-
sten mirakuløs hurtig genoptræning kunne han dog fortsætte sit ar-
bejde både som universitetsprofessor (indtil 1999) og som kongelig 
konfessionarius (til 2008). Helbredet begyndte dog at svigte til sidst, 
hvor demenssygdom gradvist trængte sig på. Christian Thodberg 
døde d.10. oktober 2020, omtrent et halvt år efter sin hustru, mu-
sikpædagogen Bodil (f. von Mehren Prip, 1928-2020), som han 
havde levet sammen med siden 1953. Hun og børnene havde trofast 
fulgt med i Christian Thodbergs karriere – ikke blot i overført be-
tydning, men også i ren fysisk forstand med bopæl i embedsboli-
gerne på universitetskollegiet Studentergaarden, ved Præstehøjsko-
len i Nærum og embedsboligen ved Aarhus Domkirke. 



Christian Thodberg gennemgik en vellykket karriereudvikling fra 
byzantinsk musikforsker til teologiprofessor med speciale i Grundt-
vig. Thodberg lagde aldrig skjul på, at han følte sig både inspireret 
og forpligtet af sine store forbilleder, Carsten Høeg og Hal Koch, 
og han varetog arven og opgaverne fra disse koryfæer med ydmyg-
hed og taknemmelighed. Han underspillede til en vis grad sine 
egne forskningsbidrag til begge disse hovedspor, mellem hvilke han 
selv fandt både metodiske og emnemæssige sammenhænge, der i 
kombination med en umættelig nysgerrighed frugtbargjorde alt, 
hvad han involverede sig i. 

Ære være Christian Thodbergs minde
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