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Tilefni birtingar þessarar myndar er það 
að ég sýndi hana í fyrirlestri um prófessor 
Níels Dungal á Læknadögum í Hörpu í 
janúar síðastliðnum. Sveinn Magnússon 
og Páll Ásmundsson hvöttu mig til þess að 
senda hana Læknablaðinu til birtingar.

Myndin er tekin framan við anddyri 
hátíðasals Háskóla Íslands 12. júní 1958 en 
þann dag voru nýútskrifaðir kandídatar 
boðnir til formlegrar útskriftarathafnar. 
Athöfnin sem var haldin í þáverandi kenn-

arastofu skólans fór þannig fram að Snorri 
Hallgrímsson deildarforseti flutti ávarp og 
bauð okkur velkomin í íslenska læknastétt 
og þakkaði okkur samveruna í deildinni 
undanfarin ár. Ég flutti síðan nokkur 
þakkarorð fyrir okkar hönd. Okkur voru 
afhent prófskírteini og síðan undirrituðum 
við læknaeiðinn (Hippókratesareiðinn) og 
skálað var í sherry öllu til staðfestingar.

Þetta var líklega fyrsta formlega út-
skrifarathöfn úr læknadeild þessara ára 
og kannski frá upphafi. Að vísu fóru fram 
einhverjar athafnir við útskriftir vorið 1957 
og í janúar 1958 en þær munu ekki hafa 

verið með slíkum formlegum hætti. Hef ég 
kannað það hjá læknum sem útskrifuðust 
þá því til staðfestingar. Fram að þessu 
munu útskrifaðir kandídatar einungis 
hafa vitjað skírteina sinna á skrifstofu 
háskólaritara einhvern tíma síðar, ef þá 
nokkurn tíma.

Ég efast um að til sé önnur mynd af 
svo mörgum kennurum læknadeildar 
samankomnum. Mér finnst einnig að rétt 
sé að telja upp aðra kennara læknadeildar 
sem kenndu okkur og voru ekki viðstaddir 
athöfnina.
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