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KÆRE VENNER
Igen i år kan jeg med glæde melde, at hele institutionen trives fint, 
og at gymnasieskolen, min egen afdeling, er stærkt besøgt og i god 
arbejdsgænge. Endnu i det kommende skoleår arbejder gymnasiet 
og realklassen efter den gamle skolelov, men vi får to 1. realklasser 
og to 2.realklasser efter den nye lov.

Hovedskolen har yderligere befæstet sin stilling, sådan at der i det 
kommende skoleår bliver to 8.-klasser og to 9.-klasser. Det er ikke 
længe siden, at vi startede med 8de klasse, og at det på så kort tid 
er lykkedes at vække børnenes vilje til at blive i skolen to år efter 
undervisningspligtens ophør, siger noget opmuntrende om de mulig
heder, den nye skoleordning rummer.

Lærersituationen har været tilfredsstillende i år, og for det kom
mende skoleår ser det også ud til, at vi snart har lærerbehovet dæk
ket. Jeg ville gerne have haft en cand. mag. med dansk, men der 
kom ingen ansøgere, og nu prøver vi at lirke os igennem med de 
lærerkræfter, vi har. Øvelsesskolens forøgede behov er dækket.

Byggeriet er skredet godt frem, og to klasser i den del af nybyg
geriet, som er udvidelse af øvelsesskolen, er taget i brug lige efter 
påske, så at der kan begyndes på at forene det gamle med det nye. 
Derimod er „det tekniske hus“, faglokalebygningen, ikke så færdigt, 
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som det skulle være, hvis vi skulle tage det i brug efter sommmer- 
ferien. Formodentlig vil det vare til omkring 1. november, næppe 
senere. Men stilladserne omkring det er faldet, og det præsenterer 
sig både fra gården og fra gaden som et smukt og stateligt hus, 
der bryder stilen i de ældre huse på en charmerende måde og ser 
meget „effektivt“ ud.

Byggeplanerne mod Estrupsgade er ikke så lidt videre, for så vidt 
som vi selv nu véd, hvordan vi ønsker, det skal se ud. Vi har fået 
arkitekterne til at udarbejde nye tegninger til et 3-etages-hus, ind
rettet efter faglokaleprincippet, med store muligheder for opholds
lokaler til eleverne, med dejlig stor festsal, sangsal og boglokale, med 
spisestuer med terrasse udenfor, hvor der vil være læ og sol, så 
snart der er sol. Dets pris er beregnet til 3 millioner, og ansøgnin
ger om godkendelse af tegninger, om statslån og igangsætningstilla
delse ligger i ministerierne. Vi bruger til denne fløj de grunde, vi 
havde i forvejen, og håber, at tilladelserne til at sætte i gang må 
komme så nogenlunde samtidig med, at de lejekontrakter, som er 
opsagt til efteråret, udløber. Og så skal vi yderligere håbe på Silke
borg Kommunes hjælp til den nødvendige kapital og til at få ned
rivningstilladelse. Der er mange ting, som skal falde sammen og nås 
i det rigtige øjeblik; men denne 3die etape i det fortløbende byggeri 
synes dog indenfor overskuelig tid at blive til virkelighed.

Dermed er vores behov for nye bygninger dog ikke stillet. I de 
nye tegninger indgår ikke den fjerde gymnastiksal, som vi hårdt 
behøver, og der vil blive krav til hovedskolen om værksteder for 8. 
og 9. klasserne, som også skal til. Men dette kræver grundkøb, og 
så langt er vi endnu ikke nået. Altså må vi endnu en årrække regne 
med at skulle udvide. Det kunne jo nok se ud, som om „Th. Langs 
Skoler“ ligesom domkirken i Lund aldrig bliver færdig.

Jeg kunne nok tænke mig, at især de medlemmer af vores for
ening, som har fulgt os fra „de gamle dage“, vil spørge med for
undring, måske med bekymring, hvor vi får penge fra til alt dette. 
Ja, selve byggeriet er muliggjort gennem de nye bestemmelser om 
statslån på op til halvdelen af byggeudgifterne under gunstige vil
kår □ : afdragsfri og til 4% rente. Og de nye tilskudslove har stillet 
os økonomisk så meget sikrere, at de stærkt forøgede driftsudgifter 
kan bæres. Også institutionens aftaler med Silkeborg Kommune stil
ler os langt gunstigere end før. Naturligvis kan vi ikke undgå at 
spørge os selv, om de store begunstigelser fra det offentlige kan 
undgå at binde os så stærkt, at det går ud over vor frihed. Endnu 
arbejder vi under vor gamle fundats; men det har vist sig, at mini
steriet efter den sidste tilskudslov, som løser os fra de tidligere meget 
stramme revisionskrav og bestemmelsen om, at gymnasieskolen ikke 
måtte inkassere noget overskud, vil fordre vor fundats ændret. 
Andre selvejende institutioner, både de gamle og de mange nye, der
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Scene fra „Glasmenageriet” (Sv. Ä. Olesen foto)

oprettes i disse år, skal have en ledelse, som ikke modtager løn af 
institutionen eller er ansat ved denne.

De forhandlinger, vi for tiden fører med ministeriet herom, er 
ikke tilendebragt og volder mig og os alle stort hovedbrud. Jeg har 
indtil for kort tid siden håbet, at man ville tillade os at beholde vor 
ordning, som er så særlig værdifuld for os, både fordi den grunder 
sig på frk. Theodora Langs ønsker for sin skole, og fordi vor kom
plicerede, tredelte virksomhed kun kan kendes til bunds af dem, som 
er knyttet til den. Da jeg som ung gik ind på at overtage min fasters 
stilling som leder af institutionen, opfattede jeg det som en central 
del af min opgave at værne fundatsen og bevare netop det „indefra 
styrede“, som frk. Lang tillagde så stor vægt Derfor kan det let for
stås, at det bereder mig sorg, at jeg i det 40nde år af mit virke her 
skal medvirke til at ændre fundatsen i en retning, jeg tror er et til
bageskridt. Men det bliver nødvendigt at gøre det; dog håber jeg, at 
vi i fællesskab kan finde en form for den nye fundats, der gør mindst 
mulig skade. Og den ændring, som skal til, vil først blive virkelig
gjort efter min fratræden i sommeren 63. Det er ikke nogen stor 
trøst, men det har nok sine fordele både for mig og for dem, der 
skal bære skolen ind i en ny tids former.

Jeg plejer at sige lidt om kostskolerne i det forløbne år. Drenge
kostskolens nye forstanderpar har haft en god start og synes at magte 
deres opgave. I pigekostskolen har jeg stadig den store støtte af de 
to kostlærerinder, frk. Marcussen og frk. Toftbæk, som står for hele 
den daglige ledelse. Elevtilgangen har været 100%, og det er en 
meget hyggelig flok.
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Derimod har den stigende vanskelighed med at få hushjælp sat 
mig mange grå hår i hovedet. Del har været besværligt og usandsyn
lig dyrt; en ny køkkenchef i fru Madsens sted har jeg først fået nu 
til 1. maj; i mellemtiden har en ung, storartet kone, fru Sonja Han
sen, stået os bi, skønt hun har mand og to børn at passe også. Frk. 
Ingeborg Hansen, som blev knyttet til kostskolen som oldfrue i maj

1929, var nødt til at holde op nu, selv om hun knap nok er gammel 
nok til at få folkepension. Hun vil huskes af mange tidligere kost
elever som det faste punkt i husets førelse, pligtopfyldende og usel
visk, parat til hellere at slide sig op end at lade noget som helst 
ugjort af det, som bør gøres, og som hører til husets gode traditio
ner. Vi skylder hende tak for utrolig meget, for omhu med tingene, 
for kærlig vedligeholdelse af alt, som ved uagtsomhed ville forfalde, 
for levende interesse for blomster og grønne planter, som hygger i 
stuerne, for omsorg for de syge og tjenstvillig hjælp i „lyst og nød“. 
Nu er hun rejst, og „huset“ sagde hende et varmt farvel den sidste 
søndag i april. Også for heiide har vi fået en afløser nu til 1. maj. 
og jeg har grund til at håbe, at disse to unge, dygtige huslige ledere, 
som begynder samtidig, og som også er villige til at deltage i til
synet med kosteleverne sammen med lærerinderne, vil kunne føre os 
ind i en ny tid, hvor også disse problemer løser sig.

Personlig har jeg det rigtig godt. Undertiden føles tempoet lovlig 
stærkt ; men det er godt stadig at kunne tage del i skolens store og 
små oplevelser. Jeg plejer at fortælle om skolens årsfest. Den fejredes 
med en aftenfest den 22. nov., hvor gymnasiet opførte Tenessee Wil
liams: Glasmenageriet. Det er et moderne, levende stykke, vemodigt 
præget af generationernes ulykkelige mangel på virkelig kontakt, af 
den unge piges ensomhed på grund af sin deformitet og den unge 



mands oprør. Instruktøren, adj. Nils Kjærulf, havde lagt et vældigt 
arbejde ind i opgaven og måtte selv — næsten uden varsel — springe 
ind og doublere den mandlige hovedrolle. De, som kender adj. Kjæ
rulf, vil forstå, at det gjorde han godt. Men også de unge skuespil
lere gjort deres ting fint og dygtigt. På selve årsfesten den 23. om 
eftermiddagen talte professor Hal Koch. Hans Emne hed: „Vi og de

Dir. Dam, rektor 
og Axel P. Jensen foran 

„Manoahs offer”

andre“, og det er sjældent, en taler har formået at fængsle den store 
tilhørerskare, hvis yngste medlemmer var ca. 15 år, i en ligefrem 
„hørlig“ opmærksomhed. Det var let at mærke, at de glemte alt 
andet for at følge den levende, vidtfavnende taler, som slog dørene 
op til den store verden uden for vore grænser.

En begivenhed af ret sjælden art har vinteren bragt. Gennem 
kunsthandler, dir. Dam i Århus fik vi sidste forår en forespørgsel, 
om vi ville modtage som gave et maleri af kunstmaler Axel P. Jen
sen, som han gerne ville give bort, men kun til en institution, som 
ville bryde sig om det. Det har taget nogen tid at finde frem til, 
hvordan vi bedst udnyttede denne store gave og gav den tilstrækkelig 
smukke omgivelser. Det er et stort billede, ca. 2 mX ca. 2,50 m; det 
er en gengivelse af Rembrandts „Manoahs offer“. Kunstneren for
talte selv, at han på en rejse før den sidste verdenskrig havde set 
originalen i Dresden og besluttet at rejse derned igen for at kopiere 
det. Dette blev hindret af krigen; men så udførte han billedet på 
grundlag af fotografisk gengivelse, men med sine egne farver.

Efter nogle forbedringer af belysning og farver i den lange van- 
dregang i Estrupsgadefløjen fik det en god plads for endevæggen 
dér. Og lørdag den 24. februar foretog kunstmaler Axel P. Jensen 
selv afsløringen. Billedet fylder hele væggen. Dets centrale skikkelser 
er Samsons forældre, Manoah og hans hustru, som har været barnløse 
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længe, men nu modtager besøg af Herrens engel, som forudsiger 
barnets fødsel og hans fremtidige opgave som Herrens udvalgte. Far
ver og belysning virker stærkt og smukt; især er kvindens tillids
fulde og tilbedende holdning levendegjort i hele skikkelsens samling 
og ro. Der er ingen tvivl om, at det er et billede, som man fæster sig 
mere ved, for hver gang man ser det. For skolen er det et stort aktiv, 
og vi skylder Axel P. Jensen en stor tak.

På tærskelen til den travleste eksamenstid sender jeg alle trofaste 
venner af skolen mine bedste hilsener. Også jeg håber at træffe gamle 
elever og venner ved seminariets elevstævne lørdag efter Kr. Him
melfartsdag, og jeg må bede dem, jeg skylder tak for hilsener til jul 
og fødselsdag, at bære over med mig for min dovenskab til at skrive 
og trods den at tro, at jeg sætter stor pris på at høre fra tidligere 
elever.

Mange af de ting, som hører til mit livs tilbagevendende opgaver, 
foregår nu „for næstsidste gang“. Det er ikke helt let at se, hvordan 
alt bliver for mig eller for skolen, når den sidste gang er blevet 
fortid. Men jeg kan mærke, at min arbejdsdag ikke bør strækkes 
længere, og der skal nok også blive mange glæder i den roligere til
værelse, som til den tid venter mig. Jytte Baggesgaard, som nylig er 
blevet afdelingssygeplejerske, følger jo med mig ud i den „private“ 
tilværelse, som endnu ikke kender sin ramme; og jeg er indstillet på 
at tage én dag ad gangen og stole på, at tingene lægger sig til rette.

Silkeborg, 3. maj 1962.
Hjertelig hilsen!

Karen, Linderstrøm-Lang.



SEMINARIET SIDEN SIDST
Kære allesamen!

For en gangs skyld begynder jeg atter ikke med, at nu er bøgen 
sprunget ud — o.s.v., af den simple grund, at bøgen faktisk ikke 
er sprunget ud endnu. Ikke fordi den er forsinket, men fordi vi ger
ne skulle have Det røde Hefte ud så betids, at der deri kan ind
bydes til det efterhånden årlige stævne for tidligere seminarieelever, 
der finder sted lørdag efter Kristi Himmelfartsdag. Husk det nu! 
Hvert år lørdag efter Kristi Himmelfartsdag mødes vi på seminariet 
og snakker om nutid og gamle dage. Program for dette års stævne 
findes andet sted i heftet. Men siden sidst, altså: Straks efter at 
skoleåret var begyndt, havde vi besøg af en klasse elever fra lærer
skolen i Elverum i Norge. Det er en ny udviklingstradition, vi er 
ved at indarbejde, og det var anden runde, der hermed blev ind
ledt. Det var hyggelige og greie folk, som vi havde stor glæde af. 
Senere på skoleåret, nærmere betegnet i nys forgangne marts måned, 
gjorde vi gengæld med et hold på 26 elever fra forskellige klasser, 
og for at det skulle gå ordentligt til, tog jeg selv med derop med 
samt min kone og hr. Otto Munk. Det blev en stor og festlig ople
velse med masser af hjertevarme indendørs og indtil 30 graders 
kulde udendørs, solskin og høj sne. Vi sluttede af med et par dage 
i en turisthytte oppe i fjeldet, hvor vore elever viste overraskende 
talenter for at stå på ski, ja i en sådan grad, at der kun knækkede 
nogle få par ski, og vi slet ikke fik brug for vores knogleforsikring.

løvrigt er året gået med en masse små og store begivenheder, 
som det slet ikke er så let at komme i tanker om nu bagefter. Det 
er omtrent, som når en arbejdsdag på kontoret er smuldret væk 
mellem fingrene på mig. Bag efter aner jeg ofte ikke, hvad jeg har 
bedrevet, og kan ikke begribe, at dagen er gået med det! En dag 
i efteråret, da det var gået mig sådan, satte jeg mig hen og rekapi
tulerede for at finde ud af, om jeg overhovedet havde lavet noget. 
Det blev til følgende liste, som jeg synes, I kan have godt af at 
læse, så I kan se, hvad I går ind til, hvis I engang søger et lignende 
embede :

Først gennemgik jeg gårsdagens sidste post og forberedte derpå 
dagens eftertanke, da jeg just skulle have morgensang den dag. Efter 
morgensangen „konfererede“ jeg med nogle elever angående uorden 
ved en klassefest aftenen før, hvorefter jeg havde et møde med 
nogle lærere angående lønudregninger og med lo andre lærere om 
anskaffelse af henholdsvis en ny keramikovn og inventar til den
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nye fysiksal. Så måtte, jeg pludselig lave nogle skilte, som skulle 
beskytte varmeapparaternes termostater, der af nogle mindre bega
vede elever var blevet antaget for radiatorhåndtag, hvad der bådede 
dem ilde (altså termostaterne), hvorefter jeg gik i lag med al 
orientere 3.s. om den forestående vikarudsendelse. Da jeg kom ned 
derfra, måtte jeg trøste en elev, hvis kone var blevet syg (men nu 
forlængst er kommet sig igen), hvorefter jeg hurtigt og med til
syneladende sagkundskab tog stilling til købet af nogle botaniske 
plancher, som naturhistorielæreren forelagde mig. Så dikterede jeg 
nogle breve angående afløsere for nogle vikarierende elever fra 2. 
st., der skulle med på en studierejse til England, som frk. Madvig 
og hr. Bent Andersen var ved at arrangere. Samtidig med at jeg 
derefter instruerede min kone angående nogle indberetninger, tele
fonerede jeg til Himmelbjerggården om besøg af et liniefagshold 
deroppe, og just da jeg smak røret på, trådte en agent ind ad døren 
for at demonstrere nogle nye og helt fantastiske kontormaskiner, der 
kunne reducere mit arbejde til en brøkdel. Jeg sagde, at det passede 
ikke, og smed ham ud og gav mig så i lag med den nye post. Jeg 
nåede ikke ret langt med den, før der kom en elev ned og bad mig 
fra sin lærer om at komme op og se på en tavle, der var gået i styk
ker. Det gjorde jeg og fangede samtidig to andre elever og en anden 
lærer og tvang dem til at betjene henholdsvis filmsapparat og gram
mofon til fællestimen over middag. Så drak jeg formiddagskaffe 
sammen med min kone, men nåede kun halvvejs, da jeg måtte op 
og finde en filmspole, der var blevet væk. På det tidspunkt var jeg 
nærmest lidt gal i hovedet, men beherskede mig dog, da en lærer 
kom ind for at drøfte en elevs fritagelse for gymnastik. Under fro
kosten og med mad i munden drøftede jeg nye momenter i musik
undervisningen, så på blokfløjteskoler og prøvede en ny fidel, der 
lige var kommet (det er en slags violin for mindre musikalsk be
midlede), og så var det fællestime, hvor man kunne slappe lidt af 
(!), indtil der sprang en sikring og jeg også for at finde en ny. I 
kontortiden kom og gik en halv snes mennesker uden at efterlade 
blivende indtryk på mig, og jeg sluttede dagen med en konference 
med hr. Folmer Rasmussen om en billedophængning og med redak
tionen af Spectret om visse problemer vedrørende bladet.

Nu véd I lidt om, hvad jeg sådan kan få tiden til at gå med. 
Engang imellem underviser jeg også, men den omtalte dag havde 
jeg ingen timer.

Hvad der så ellers er sket? Hele året har vi bygget på et hus 
til 2 mill., som skal fyldes med teknik og mekanik fra øverst til 
nederst, men det bliver ikke færdigt til lørdag efter Kristi Himmel
fartsdag (husk det nu), hvorimod I vil kunne se og beundre det 
næste år på lørdagen efter Kristi Himmelfartsdag (husk også det!) 
Om lærerkorpset kan jeg meddele, at vi til august ansatte en 
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gammel elev, Jørgen Maibom, årg. 46, som lektor i engelsk, og al 
skoleinspektør Anker Nielsen fra Østre Skole til august i år bliver 
lektor hos os i fysik og lignende videnskaber, uden at hr. Toft af 
den grund bliver arbejdsløs. På øvelsesskolen, der trives, så det er 
en fornøjelse, er der efterhånden ansat en hel stribe lærere, der er 
udgået fra seminariet i min egen tid: Inga Schon Møller (55), Jens 
Hørby (53), Hans Thuesen (51), Ole Laursen (60), Max Rahbek 
(61), Lis Nielsen, f. Lidegaard (58), Inge-Marie Møller, f. Kristen
sen (61), — og de bliver ikke de sidste!

Der er vældigt tryk på indmeldelserne til seminariet i disse år. 
Præp. 62 var optaget i aug. 61, og da vi i februar efter pres fra 
ministeriet gik med til at oprette en ekstra præp. 62, var også den 
fyldt i løbet af få uger. På studenterlinien er tilgangen derimod 
dalet lidt, hvilket ikke kan undre, efter at der er oprettet nye semi
narier bl. a. i Herning, Aalborg og Hjørring, hvorfra vi tidligere fik 
mange studenter.

Til sidst kan jeg notere, at vi som sædvanlig har haft en række 
gode fællestimer. Her er et lille udpluk fra talerlisten: Dr. Jørgen 
Hæstrup, prof. Carl Aage Larsen, pianisten Bengt Jonsson, redaktør 
Hans Rutting, prof. Sven Møller Kristensen, pastor Jolis. Dragsdahl 
og flere af vore egne lærere og elever. Et højdepunkt var opførelsen 
af Folk og Røvere i Kardemomme By, hvor der medvirkede et 
stort opbud af seminarieelever og børn fra øvelsesskolen. Før påske
ferien sluttede vi af med en dejlig koncert ved seminariets kor og 
orkester, ledet af hr. Ringgaard og hr. Kornum.

Og så må jeg vist se at slutte af, inden jeg tvinger redaktøren 
til at komme frem med beskærerkniven. Dog må jeg lige have med 
en tak for mange venlige julebreve og hilsener og en undskyldning 
for, at jeg langt fra har nået at få svaret på dem alle endnu!

Så blot de hjerteligste hilsener fra hele lærerkorpset samt fra min 
kone og jeres hengivne

Gro-N
(og på gensyn lørdag efter Kristi Himmelfartsdag).

Linoleumssnittet er fremstillet af Karin i hovedskolens 5. klasse til program
met for „Folk og Rovere i Kardemomme By.“



PROVST BLENKER HAR SLUTTET SIN
S E MIN A RIE LÆ R E R G E RN I N G

1 sommeren 1927 blev provst Steffensen forflyttet fra Silkeborgs op
land, og frk. Th. Lang og jeg lagde råd op om, hvem vi ville anmode 
om at blive hans efterfølger som religionslærer på seminariet. Jeg 
havde kort i forvejen haft provst Bienker som taler i gymnasiet og 
ved den lejlighed genopfrisket et kort samvær under min studietid. 
Jeg tog til Linå for at tale med ham, og vi blev enige om, at han 
ville begynde som lærer ved „Th. Langs Seminarium“.

Nu i år er 35 år forløbet, og han har sagt os farvel. Ja, det har 
han sådan set knapt, for han gik — efter egen anmodning — helt 
uden farvel. Men han er jo heller ikke længere borte, end at de 
elever, som følger vor indbydelse til at mødes med os lørdag efter 
Kr. Himmelfartsdag, vil få ham at høre.

Jeg har en formodning om, at den sidste time beredte ham så 
megen vemod, at han ikke ville andet end at tage rutebilen hjem lige 
efter — ikke af nogen anden grund, end at det var den sidste. Han 
har taget sit seminariearbejde ind til sit hjerte, og det er ikke let, 
når det, man er hjerteligt knyttet til, er forbi.

Igennem årene kom hans undervisning til at leve i mange unge 
sind. Som han kom dem i møde, sprælsk, utradionel, fuld af sjov, 
var det nok uundgåeligt, at han kom til at chokere netop den kreds 
af seminarieeleverne, som kom med de frommeste forudsætninger, 
dem, der med religionsundervisning forbandt forestillinger om præ
diken og andagt, dem, der hjemmefra havde stærkt konservative 
tanker om bibelen og dens tilblivelse. Undertiden tror jeg, han fandt 
det helt sundt for disse elever at få et chok — at få tingene stillet 
på hovedet og være nødt til selv at foretage nogle smidighedsøvelser 
for igen at få billedet til at samle sig. Til gengæld kom han på den 
flok, som troede, de var færdige med bibel og kristendom, til at 
virke chokerende i modsat retning. Hvis de var vant til at indstille 
sig med blaseret ligegyldighed i moderne afvisning, så åbnede hans 
mageløse klarhed, hans hensynsløse ærlighed overfor problemerne og 
hans ofte geniale fortolkning af velkendte historier helt splinternye 
tanker i dem. Der var dog åbenbart noget, de ikke var færdige med 
endnu, og som fordrede, at man gik ind på livet af problemerne og 
lod dem komme sig ind på livet. Og med en helt ny åbenhed kunne 
de pludselig se, at disse historier, disse ord, den, som talte ordene, 
og som kaldte sig Guds Søn, ikke kunne skydes væk igen, når han 
først havde fået tag i dem. Og for den store gruppe af seminarie
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eleverne, som mest af alt i deres religionstimer søgte hjælp til selv 
at blive religionslærere, blev hans undervisning grundlæggende, og 
den blev fortsat gennem hans vejledende bøger, længe efter at de

havde forladt seminariet. Jo, provst Bienker har været virkelig semi
narielærer, har vidst, at den, som underviser vordende lærere, er 
lærer i anden potens. Han skal give seminarieeleverne, hvad de selv 
har brug for, både saglige og faglige kundskaber og menneskelig 
udvikling; men han skal bruge det hele til at lære dem at udmønte 
kapitalen i den skillemønt, som børnene kan bruge. Der skal meget 
til at gøre dette tilfredsstillende, der skal et helhedshensyn til, en 
evne til at udskille det væsentlige, at levendegøre, at stryge alt det 
tillærte af eller at give det inderste af det tillærte en så krystalklar 
og enkel udformning, at det ikke går over hovedet på børn, men 
går til bunds i dem, får dem selv til at arbejde med stoffet. Der skal 
ydmyghed til for en lærd teolog; der skal ånd og tro til, fordi den, 
som selv har måttet kæmpe med det religiøse stof fra intellektets side, 
dog må kunne skelne imellem midlerne o: alle overvejelserne, iagt
tagelserne, tankerne, sammenligningerne og målet o : den sandhed, 
som i Jesus tog personlig skikkelse og har haft den uhyre dristighed 
at overlade sig til et skrevet ord, som den skrøbelige mennesketanke 
så let kan forvride og fordunkle.
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Alle seminariets gamle elever ved, at netop i dette arbejde med 
„vejledning til religionstimen“ mødtes provst Bienker og jeg. Det 
begyndte ikke straks; men engang i trediverne tog det fart, dette 
samarbejde, som for os begge blev noget centralt i vort liv og førte 
et livslangt venskab med sig. Omtrent samtidig, men for så vidt 
uafhængigt deraf, blev provst Bienker min skriftefar, og med ingen 
har jeg nogensinde talt så åbent om det, som er mit eget kristne liv. 
Så fandt jeg ud af, hvad der var bagved hans muntre, vittige, kloge, 
klare ydre form: Et menneske, som ikke har noget højere ønske end 
at give af det, han selv bestandig lever af, til andre. Han er måske 
den mest tilbageholdende præst, der findes i dette land. Han falbyder 
aldrig sine varer. Man skal kalde på hans hjælp, men så får man 
den også. Og så får man den uden præstelige lader, enkelt og ligetil, 
som ven mod ven. Det kan hænde, at hans hjælp kommer i forklæd
ning, fordi han aldrig tror om sig selv, at han er den ydende. Men 
hans indlevelsesevne er så stor, at han gør „skriftebarnet“s proble
mer til sine egne problemer og sysler med dem, indtil han i mange 
forskellige situationer kan komme med et svar, netop det, der var 
tiltrængt, men aldrig i belærende form, snarere, som om man havde 
fundet det selv.

Hvad jeg skylder provst Bienker i mit personlige liv, rækker langt 
ind i evigheden. Men hvad jeg skylder ham som medarbejder ved 
den institution, vi begge tjener, deler jeg med mange andre. Med 
hans kolleger, ældre og yngre, med seminariets nuværende leder, som 
har glædet sig over at vide faget i så gode hænder, med alle hans 
hundreder af elever — ja, hvis vi regner blot med gennemsnitlig 20, 
der sluttede af årlig, så har han arbejdet med 700 unge mennesker. 
På disses vegne og på seminariets vegne siger jeg — skønt han ikke 
vil synes om, at jeg gør det — at vi skylder ham en stor tak for disse 
35 år, og vi vil aldrig glemme, hvad han gav os.

Silkeborg, i maj 1962.
Karen Linderstrøm-Lang.



4 DIGTE
Gerhard Ernst (s 51), lærer ved Ejderskolen i Rendsborg, debuterede i efter
året 1961 som lyriker med den betydelige digtsamling „Morituri“ (Gyldendal), 
Her stifter Det røde heftes læsere bekendtskab med 4 ikke tidligere offentlig
gjorte digte.

SKOLEDAG

Morgen i moll.
Klokken falder i slag 
over træets aldrende krone. 
Dagens sædvanlige optakt: 
Gårdvagtens spejdende bøddelblik, 
hans stemmes projektiler, 
den kompromisløse fløj te.

I barndommens træ 
snittes de mystiske tegn, 
vi ikke fatter, 
gennem, os kryber 
ordenes blæksprutter 
med angrebslystne fangarme, 
formler stirrer ondskabsfulde 
ind i vore drømme.

Utålmodigt følger vi minutviseren 
på dens sneglefart 
mod det befriende tal.
Mod de høje vinduer 
presser en anden virkelighed 
sin smukke pande.
Ubemærket 
drømmer vi vort unge liv 
ud af lærdommens kvælertag.



VORE DAGES KULISSER

Vore dages kulisser 
et sted i ørkenen, 
fortidsspor der hastigt sander til, 
frøperspektiviske syner, 
selvbedragets uundgåelige come-back, 
troens jala morgana i aftenlys, 
ekspeditioner der sendes ud 
mod nye horisonter 
højere op, 
dybere ned 
længere ud 
at erobre mere tomhed, 
større viden om vor afmagt.



HVEM SENDER MIG?

Hvem sender mig?
Bag tidens skridt, er stilhed, 
evigt mørke omkring dagens tårn. 
Jeg kommer helt alene 
grøn som sommerløvet 
der skal falme i en fremmed blæst. 
Jeg er liv der banker på 
de låste døre 
uafladeligt 
men bliver aldrig hørt, 
kastet udenfor af nådeløse hænder.

Er jeg sten fra evighedens klippe, 
revet løs i stormen 
— bragt til fald?
Er jeg et fortvivlet råb, 
en stemme har gjort hjemløs, 
slynget ud mod noget eller intet? 
Eller er jeg ekko 
der vil vende blindt tilbage?



HUSKER DU?

Husker du barndommens dage 
med samme styrke som før? 
Du dvæler igen i mindets 
dybe, forførende ro 
og husker de drømte timer, 
som blegned på glemselens bund. 
Et sted i dig overvintrer 
et frø af din barnetro.

Svøbt i de vigende genskær 
af barndommens stemningslys 
søger du hvileløs flammen 
i barnets tryghed fra før.
Forgæves. Du sanser dit tab, 
din tomhed, der kølig, klar 
blotter en smertelig vished: 
Du står ved en lukket dør.



MELLEM TO TOG
Vi hoppede af det ene i Sejs. Jeg ville vise mine to piger — Bodil 
på 19 og Gerd på 15, et stykke af den smukke strækning, som vi 
kostelever for mange år siden travede om søndagen, når vi tilbragte 
eftermiddagen i Hytten. Jeg har så ofte fortalt dem om skolelivet i 
Silkeborg, søndagens kaffebord i Hyttens have med de medbragte 
boller fra skolens eget køkken.

Hvor er det længe siden, — i det mindste føltes det på engang som 
længe siden. Men åen var den samme, og da vi først slap væk fra 
det nye kvarter ved Sejs og kom ind i skoven ved Hattenæs, havde 
jeg samtidig en mærkelig følelse af, at det hele kunne være sket i 
går. Ja, min ældste datter kunne godt være en af de kammerater fra 
„gangen“, som man gerne fulgtes med.

Vejret var til at begynde med fint, ideelt travevejr. Vi havde i et 
par dage holdt til i GI. Rye Kro, som jeg jo kendte fra seminariets 
ture med frk. Ege. Den egn omkring Himmelbjerget blev også til 
„erindringer“ for mig, og jeg fortalte om den, spændende og oplevet 
for børnene, som aldrig havde været der før.

Så kom regnvejret og drev os ved 12-tiden ind i Højskolehotellet, 
hvor vi fra en vinduesplads havde udsigt til Skoleorvet og Th. Langs 
Skole. Jeg havde vel ikke regnet med at aflægge besøg dér, da det 
jo var efterårsferie, og jeg mente, at alle var bortrejste og skolen 
lukket. Der holdt imidlertid et par vogne foran indgangen, og folk 
kom og gik. Der var endnu et par timer til vort tog til Rye, og da 
bøffen var spist, sagde jeg til pigerne: Vi kan da lige liste ind i 
gangene! Det kan da ikke gå værre til. end vi blever smidt ud igen!

Vi listede så ind. Den samme „elevfølelse“ (er der ikke altid lidt 
beklemmelse i den?) var der med det samme. Men Pestalozzi var 
der også — og han var også den samme, selv om hans omgivelser 
var noget anderledes. Hallen virkede lysere, hvidere — mere steril.

Hvorfor vil man gerne have, at alt skal være det samme, når man 
besøger ungdommens jagtmarker?

Vi listede, og vi kiggede forsigtigt ind i den blå sal. Eller var den 
blå endnu. Jeg glemte i min befippelse rent at konstatere dette!------  
Der var desuden dækket til fin middag med glas i alle højder.

. . . Man talte inde bag en dør. Blev vi mon nu smidt ud? Nej, da 
denne gik op, kom en mand ud, som viste sig at være en venlig skole
pedel, og jeg forklarede ham så selvfølgelig, hvorfor vi listede rundt 
her. Han var meget forstående, men beklagede, at der jo ikke var 
nogen hjemme i ferien, i alle tilfælde ingen af dem, jeg havde kendt. 
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Rektor selv var i Hytten, — og én af lærerne skulle holde privat fest 
samme aften; men hvis jeg ville vise børnene skolen, måtte jeg da 
gerne. Han viste os ovenpå til dagligstuerne.

Og så skete der det, der for os blev dagens oplevelse. På vej ned 
igen, stoppede han op og råbte op til os: Der var De heldig. Nu 
kommer rektor netop hjem. Så kan De selv tale med hende.

Og frøken Lang gav sig god tid. Jeg var elev det år, frøken Lang 
fik sin første klasse på skolen, og vi fik hende til dansk. Jeg husker, 
hvor hun fik litteraturen til at lyse. Vi blev alle litteraturentusiaster. 
Vi var kun et lille hold på 10, og Gud ske lov for det! Frøken Lang 
samlede os til læseaftener i sin lille stue nedenfor trappen, hvor vi 
fordøjede „Roar og Helge“ til æbler og chokoladeknapper. Hvor vi 
fik meget ud af det! Da vi til eksamensfesten tog afsked med vor 
elskede dansklærerinde, holdt hun en lille, beåndet lale til os over 
ordene „for de sjældne få“ fra Guldhornene.

Netop derfor var det så mærkeligt, at min store pige efter den 
time med frk. Lang sagde, da vi atter stod på gaden : Hvor var det 
en oplevelse! Hvor var det vidunderligt! Det var vel nok en „lysen
de“ dame! !

Det var ikke søgte, krukkede ord fra Bodils side. Hun har altid 
brugt sådanne rammende udtryk — helt hendes egne. Da hun i 
børnehavetiden en dag kom hjem og fortalte, at Bjarne på 5 år havde 
kysset hende, spurgte jeg: Synes du om det?, og hun svarede: Ja, 
jeg kan li’ Bjarne! Han har sådan en klar pande!

Vi så så igen de gamle stuer. Selv om fjernsynet var rykket ind 
i dagligstuen, var atmosfæren den samme, farverne, møblerne, bil
lederne. Bordet i midten, hvor frk. Høltzermann plejede at sidde i 
sin stol, var rykket ind til den store sofa, hvor frk. Th. Lang sad, 
når hun læste og sang ved aftenandagten. Jeg kunne så tydeligt se 
den lille julegavesyende kreds af unge siddende om bordet, mens de 
hørte om Mathilda Wrede.

Det var godt, at så lidt var forandret!
Så var der spisestuen.--- Nu ville ingen kunne komme for sent, 

uden at det blev opdaget. Jeg fortalte frk. Lang om vort lille fif med 
at vente udenfor, til frk. Høltzermann efter bordbønnen et øjeblik 
vendte ryggen til. Så kunne man med lidt held knibe sig ind for bord
enden (dengang stod de to lange borde og et lille midterbord i heste
skoform) mellem et anretterbord med stabler af porcellæn og de 
elever, der agerede skærmbrædt for syvsoveren. Men vé én, hvis 
man kom til at skubbe til dette bord med dets løse opstillinger, så 
opførte kopper og tallerkener en sand symfoni af lyde, så de nær
mest siddende fnisede og klukkede — og syvsoveren blev opdaget!

Der hørte slankhed og behændighed til denne manøvre.
Ja, det var dage.
Nu står bordene som i enhver pæn kantine. Det gi’r plads.



22

Frøken Th. Langs stuer kaldte også minderne frem. Det var jo 
dér, vi fejrede fødselsdagsfesterne — langt fra hjemmet! — og sang 
„Man er så glad i sin ungdomsvår“.

Kunstskattene, hentet hjem fra de lange rejser sydpå, findes stadig 
på vægge og gulve. Jeg husker, at vi efter tur skrev breve til frk. 
Lang og frk. Høltzermann, når de var i Meran eller Rom. Det blev 
også min tur til at skrive om livet i skolen og hjemmet. Frk. Lang 
gav sig altid tid til selv at besvare hvert enkelt brev og sende en 
venlig hilsen til brevskriveren. Nu var — og er endnu — min hånd
skrift meget ulæselig, især når jeg gør mig umage. Stive hænder. 
Jeg fik tre håndskrevne sider fra frk. Lang med gode anvisninger 
på, hvordan jeg kunne få denne umulige skrift smuk. Hvordan jeg 
skulle holde på pennen, sidde ved bordet o.s.v. Det er ikke enhver 
beskåret at få et ganske gratis fjernskrivningskursus — fra Rom 
med frk. Langs smukke, sirlige skrift. Vi glædede os alle til deres 
hjemkomst, så var der fest i stuerne — og små betænksomme gaver 
til os alle.

Ja, hvor var der i det hele taget ofte fest! Den hyggeligste af alle 
var vel den 13. december, hvor vi listede rundt i natkjoler på gan
gene tidligt om morgenen og sang flerstemmige sange udenfor fød
selsdagsbarnets dør. Den dag fik vi hybensuppe med flødeskum til 
middag — det var frk. Høltzermanns livret. Stuerne var som driv
huse, og frk. Andersen havde travlt mange dage efter med at holde 
liv i alle blomsterne. Seminariets julefest står for mig i et sådant 
slråleskær af hygge og glæde, at jeg bliver varm om hjertet ved at 
tænke derpå. Man var jo „i sin ungdomsvår“, julen og rejsen hjem 
stod for døren, og man skulle ikke se skolebøger i lang tid.

Vi gik med frk. Lang ovenpå til hendes egen bedårende lejlighed 
og sludrede lidt dér. I den afdeling er meget forandret, og jeg kan 
godt se — til det meget bedre!

Til sidst fik vi lov til at titte over på „min egen gang“. Det var 
den, der egentlig var som før — bare, at den nu fortsætter i det 
uendelige ind i noget nyt, noget, der er bygget til efter min tid. Der 
blev gjort rent på mit værelse, derfor stod døren åben, og vi kunne 
kigge ind. Rummet var jo det samme, selv om det nu er en anden 
ung pige, der slider dér, raser over regnestykker, som ikke vil gå 
op — og hænger andre mere moderne ting på væggene. Men hvor 
var kakkelovnen, — og hvad gør de nu med fløjtekedlerne og stik
kedlerne, når en af kammeraterne kalder til te, fordi der er kommet 
pakke med noget godt hjemmefra.

„Mor, de har da elektriske!“ ville Gerd, min praktiske datter, 
have sagt, hvis hun havde læst mine tanker.

Men udsigten over byens tage var Gud ske lov den samme!
Jeg mindes engang, da jeg under et studieophold i Cambridge be

søgte en ven ved en meget gammel skole i England. Jeg underviste 
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dengang ved den mest moderne og sidstopførte af vore frederiks- 
bergske skoler og havde en serie billeder med fra denne, som en 
pressefotograf havde taget fra vor Aula, vor svømmehal under Au
laen, vore badelokaliteter med rustfri stål her og dér og alle vegne. 
Jeg viste frem med stolthed og begejstring. Han var så mærkelig 
lam, at jeg til sidst stoppede op og spurgte om hans mening.

Well, — but il is all so brand new and modern.
Nu forstår jeg ham! Hvor er det godt, at meget her bliver ved at 

være, som det var før. Her ville man gerne have sine børn til at gå, 
hvis ikke afstand og økonomi spillede ind. I det daglige liv i min 
skole, hvor min undervisning i „åndsfagene“ skal konkurrere med 
fjernsyn, byens hektiske liv, drømmen om knallerten o.s.v. kan jeg 
til finde på for spøg at sige til de unge: „Ak ja — man skulle have 
været strygejomfru! Der kan man da med det samme se et resultat 
af sit arbejde. Rent, hvidt tøj, der bliver færdigt under ens hænder 
og stables op efterhånden på hylderne!“ (og jeg føjer til i tankerne: 
og der kan man stå i fred og bliver ikke afbrudt i sit arbejde af alle 
de mange, der henter børn til tandlæge, psykolog, læge eller andet).

Da jeg gik fra Th. Langs Skole den dag for at nå vort tog hjem 
til Rye, kunne jeg pludselig se en lærers hele gerning i sammenhæng 
som aldrig før!

Denne skole, skabt af ét eller to mennesker, ført videre i samme 
ånd med samme kærlighed til — ikke alene skolearbejdet, men alt 
skønt og værdifuldt her i livet, — hele dette store skolearbejde hviler 
på: tro på resultatet!

Ellers ville det vel falde fra hinanden!
Mange er vel som jeg i tidens løb kommet med deres poder for at 

vise disse „mor“s skole, og den kærlighed og ærbødighed, vi har for 
det arbejde, vi så blive udført for øjnene af os i „vor ungdomsvår“, 
vil vi vel gerne, børnene skal lære at se og føle.

Denne lysende entusiasme, frøken Langs øjne endnu har, når hun 
fortæller om sin skole — det er den samme, vi oplevede, da vi læste 
litteratur hos hende for mange år siden. Det lønner sig at komme 
tilbage, opleve det gamle, bygge bro til ungdommens egne og forstå, 
at der skal mange, mange år til, før man forstår, hvad en lærerger
ning kan sætte i gang.

Man har ikke resultaterne lige straks som rent, hvidt strygetøj !
Vi var så stille og glade i toget hjem til GI. Rye.
Med hilsen i ærbødighed og taknemlighed til rektor og gamle 

lærere.
Anne-Marie Mortensen, 

overlærer v. Fr. skolevæsen.



LÆNGSEL

Melodi: E. Messel

Det dufter inat over Sjælland 
af æbleroser og dug.
Det sprøjter om alle enge 
af havernes nattergalkluk.

Guldregn og hyld og syrener 
står løftet langs haver og hegn 
mod Nordens lysende himmel 
og strålende stjernetegn.

Det, skælver så svalt i natten 
af dæmrende lys om min vej. 
Det er, som om forårets Danmark 
længes inat efter dig.

PIET HEIN.
Af: „Vers i Verdensrummet“.





BESØG HOS SYDI NDISK MYSTIKER
Søren Tito Astrup Sørensen (S 59) fortæller herom et af højdepunk
terne i en rejse til Østen, som betog ham i den grad, at han i sommer 
påny tager til Indien.

Da jeg var i Delhi, fik jeg af en indisk bekendt et introduktionsbrev 
til den internationalt berømte swami Ranadas — dea- for et par år 
siden på en lang rejse til Amerika og Europa holdt store møder og 
fik mange disciple i Vesten, og jeg er nu, en stegende hed juniefter
middag, til fods på vej til hans „ashram“ („hellige bolig“), som skal 
ligge ca. 5 km fra den lille sydindiske stationsby Cannanore. Når 
jeg spørger om vej, forklarer folk mig ærbødigt, hvilken vej, jeg skal 
gå. Det er tydeligt, at man er stolt over at have en „swami“ — der 
egentlig betyder Gud — d.v.s. en mystiker, boende på egnen. De 
ser op til swami Ramdas, der, mener de, har virkeliggjort de bhakti 

— gudshengivenheds- og fromhedsidealer — som de fleste hinduer 
stræber efter at realisere. De mener, at Ramdas vil forløses fra de 
for hinduerne så forfærdende genfødsler ved at have viet sil liv til 
Ham og formå at opnå „mahasamadhi“, et ekstatisk samvær eller 
mystisk opgåen i det guddommelige „Ram“, der er en af guden 
Vishnus 10 inkarnationer. Ved dyb „bhakti“, ekstatisk kærlighed, 
springer han til at opleve det samme som ved dybsindig spekulation 
intellektuelt, forstås i Brahmanismen, den erkendelsesfilosofiske ret
ning inden for den mangefacetterede Hinduisme: At den enkeltes 
sjæl. Atman, er ét med Brahman, verdenssjælen, det eneste virkeligt 
eksisterende, der er i tingene som saltet opløst i vandet.

Dei' dukker en stor, smuk, hvid villa op. Den ligger på en bakke 
og står i stærk kontrast til de små forfaldne træ- og lerbondehuse 
rundt om i landskabet.

Jo, det er sikkert her, han bor, Ramdas, med sine indiske, euro
pæiske og amerikanske discipelgæster, der er kommet for at lære om 
den del af hindumystikken, som specielt knytter sig til Ram.

Jeg går op mod huset gennem haven, som et stort, smukt grenrigt 
banyantræ sætter sit præg på. Der sidder 3 mediterende indere og 
en amerikaner eller europæer i dets skygge.

På trappen står en ung mand, der byder mig velkommen, læser 
introduktionsbrevet og fører mig ind til mystikeren.

Svami Ramdas — som vel er midt i 60’erne — sidder på en grøn 
silkesofa. Han er en lille lidt bleg mand — har askese ødelagt hans 
helbred? — med dravidiske træk: et firkantet, bredkæbet ansigt og 
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fyldige læber. Han er klædt i den indiske nationalmandsdragt dhoti, 
et langt, hvidt tyndt klæde arrangeret som ^4 lange bukser og en 
hvid skjorte, der når til midt på lårene. Han har de bare fødder på 
en silkebetrukken fodskammel.

Smilende byder han mig på engelsk, med ægte østerlandsk gæst
frihed velkommen „De kan blive, så længe De ønsker!“ Jeg takker 
og fastslår, at jeg nødvendigvis må videre dagen efter — hvis jeg 
kan få et interview med ham i dag. Det viser sig, at han netop nu 
kan afse en time til mig alene, inden han skal have det daglige møde 
med sine disciple, 7 indere og 2 europæere.

Mens Ramdas giver besked til den unge mand, når jeg at se mig 
om i den rummelige næsten vestligt møblerede stue med bord og 
stole. På væggene hænger der billeder af store religiøse ledere: Rama 
Krishna, den fremragende nyfortolker af hindureligion, der virkede 
i midten af det 19. århundrede, som — overbevist om Guds abso
lutte enhed — mente, at den samme sandhed ligger bag alle reli
gionsformer, der kun er historisk-geografisk betingede udtryk for 
den samme religiøse drift. Der er billeder af Gandhi og Buddha 
samt et stort portræt af Ramdas som ung. Endvidere ses indrammet 
i sølv sanskrittegnet OM, symbolet på Brahman, verdenssjælen.

Vi kommer snart ind på de personlige forhold, jeg gerne vil høre 
om. Swamien fortæller:

„Indtil for ca. 35 år siden havde Ramdas“ (som aldrig siger 
„jeg“ om sig selv) „mest været optaget af den ydre verdens mang
foldighed og levet et liv, som medførte mange tilsyneladende glæder 
og nydelser. „Tilsyneladende“ fordi de ikke er varige og altid efter
følges af bekymring, uro og smerte. Det virkeligt værende er evigt.

Men da indgød Ram i Ramdas evnen til med nye forstående øjne 
at læse de hellige skrifter, hinduiske — især Bhagavadgita — såvel 
som buddhistiske — Tripitaka og kristne — biblen. Endvidere 
Gandhis „Young India“ og „Ethical Religion“. Ja, Ram vakte et 
stærkt ønske i Ramdas om at realisere (realize) Hans uendelighed 
og kærlighed.

Efter 2 års søgen forstod og opnåede Ramdas kærlighedens for
ening med Ram, den skjulte kraft, der gennemsyrer og opretholder 
hele verden. Han, som er nærværende i alle væsener og ting, hvis 
separate former kun er et skin af virkeligheden, kraftmanifestatio
ner af Ham. Man må gribe til ord, som for en udenforstående er 
selvmodsigende, for at give blot en fornemmelse af, hvilken fylde 
Gud er. Han er personlig og upersonlig, statisk og dynamisk, vidne 
til sin egen aktivitet.“

Ramdas reciterer nu en sang til Ram, der blev skabt efter nogle 
ekstatiske øjeblikke: „Oh Ramdas! Du er i Ram og uden for Ham; 
du er overall med Ham. Han er overalt med dig; Han kan ikke 
forlade dig, du kan ikke forlade Ham. Han er bunden til dig; du 
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er i Hans varetægt; Han er i din varetægt. Han kan ikke undvære 
dig; og du kan ikke undvære Ham. Han lever i dig; og du lever 
i Ham. Dog er du Hans slave, og Han er din beskytter. Oh, Ram, 
du er to, men du er én. Den elskende og den elskede bliver i favn
taget én. To bliver én, og en forbliver evig, uendelig kærlighed! Oh 
kærlighed! Oh Ram! Sjælshenrykkelse med Rams kærlighedsvanvid.“

Ramdas holder inde og jeg spørger: „Jeg forstod på Dem før, at 
De. også hentede kraft til Deres søgen efter Gud i Biblen, men er 
„Ram“ ikke noget andet end den nytestamentlige Gud? Denne er 
vel kun personlig og „faderen“, mens „Ram“ både er den uperson
lige kraft og „den elskede“. Endvidere fremhæves mennesket i Det 
nye Testamente som syndigt — ikke som i Hinduismen som gud
dommeligt?“

Det første spørgsmål om, hvordan Gud opfattes i den ene eller 
den anden religion, interesserer ikke Ramdas, men han er meget 
ivrig efter at fastslå, at menneskesynet er det samme i Biblen og i 
Hinduismen: „Jesus taler da tydeligt nok om, at mennesket er 
guddommeligt, når han siger, at „gudsriget er i jer.“

Og Ramdas fortsætter: „Vejen til Gud er også den samme. N. T. 
siger, at enhver, der har forsaget hus eller brødre, søstre eller far, 
skal modtage hundredfold og arve evigt liv. I Bhagavadgita lyder 
det: „Når I forlader alle pligter og kommer til mig alene, vil jeg 
give jer fred. 1 begge tilfælde er det forsagelsen, der er vej til fred, 
til Gud.

Dette fører os ind på yoga og Ramdas konstaterer, at de 3 vig
tigste åndelige yogaformer er Raja-, Karma- og Bhakti-yoga. Gen
nem Rajayoga, d.v.s. de forskellige midler, hvorigennem koncentra
tionsevnen udvikles, opnår man intuitiv erkendelse af tilværelsens 
inderste, og gennem Karmayoga, som består i, at man bruger sin 
energi til opfyldelse af livets mange krav uden tanke på egen fordel 
og indvier alt, hvad man foretager sig, til Gud, gør man sit daglige 
liv til en vedvarende gudstjeneste, og man forbliver uberørt af alle 
livets tildragelser, som lotus’en står ren i mudderet. Og i Bhak- 
tiyogaen opnår man den højeste erkendelse ved den absolutte guds- 
hengivenhed.

Jeg spørger: „Vil man ikke, når man har opnået den højeste er
kendelse, blive indifferent over for omverdenen?“

„Nej, når man har fået fuld viden om livet, vil man øjeblikkelig 
være rede til at ofre sine egne fysiske interesser for sine medmen
neskers velfærd, så disse, der jo er manifestationer af den samme 
Ram, kan få mulighed for at opnå den samme lykke som én selv. 
Man vil al den tid, man har, forsøge at belære andre om Ham — 
hvilket dog ikke indebærer, at man vil missionere i vestlig forstand, 
idet mennesker må træde Ham i møde og nære et virkeligt ønske 
om at kende Ham“ ( ! ).
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Vi kommer ind på tolerancen i Østen og i Vesten, og der kon
kluderes vel nærmest derhen, at Østens (og specielt den så højt- 
priste hindu-tolerance) er af statisk karakter, på en vis måde en 
væren-sig-selv-nok, mens Vestens ideal-tolerance (som Ramdas ¡øv
rigt ikke har set så særlig mange eksempler på, er dynamisk, idet 
den udspringer af aktiv, levende interesse for andres liv, tro og 
meninger.

Tiden er nu inde til, at det føromtalte møde skal begynde, og 
Ramdas opfordrer mig til at høre på.

Vi går ud i haven, hvor disciplene har samlet sig under det store 
banyantræ — det menes, at et banyantræ indeholder særlige kræf
ter, som virker fremmende på meditationsøvelser. Ramdas anbrin
ger sig med front mod disciplene, og jeg sætter mig lidt udenfor 
kredsen i samme stilling som de andre tilstedeværende med benene 
over kors, fødderne tæt ind til kroppen. Dette er den almindelige 
siddestilling i Indien og den foretrukne meditationsstilling. Der 
synges i kor en „mantram“, en sang fra de hellige vedaskrifter. Den 
lyder: „OM, Sri Ram, Sri Ram, jai Ram, jai jai Ram.“. Oversat: 
(„OM (Brahman) Herre Ram, Herre Ram, ære være dig Ram, ære 
være dig Ram.“) De få ord med en enkel melodi gentages mange 
gange. Disciplene og Ramdas får under sangen et fjernt blik i øjne
ne, og Ramdas skælver umærkeligt. Den monotone sang og de en
foldige, ydmyge påkaldende ord fascinerer mig, og jeg kan ikke 
lade være med at nynne — og lidt efter — næsten viljeløs at synge 
med. Jeg véd ikke, hvor længe der synges disse få ord, men vel
sagtens et kvarters tid. Så holder først Ramdas op og dernæst lidt 
efter lidt disciplene, og sangen afløses af dyb stilhed; hver enkelt 
sidder med eller uden tanker nedsunken i sig selv. Langt borte fra 
det nærværende på vej mod et allestedsnærværende.

Jeg er imidlertid ikke bundet i meditation, og mit blik går — 
måske lidt formasteligt i dette selskab — på vandring over det dejlige 
landskab, de flade rismarker og spredte banan- og mangolunde. alt 
sammen noget, der — ifølge hindutankegang — kun er „maya“, 
d.v.s. et ligegyldigt skin af virkeligheden, og standser ved et af de 
utallige langhalede desmerdyr, som har vovet sig hen til banyan
træet og nu nysgerrigt kiggende sig omkring er på vej op ad stam
men. Rikki-Tikki synes om dem dernede næsten at sige: „Mærke
lige væsener — er de mon levende? De sidder så stille, endskønt 
der er så meget at kigge på, at finde ud af!“

Efter ca. 10 minutter „vågner“ de mediterende lidt efter lidt, cg 
Ramdas gennemgår nu ret kort et spørgsmål i hatha-yoga, læren 
om. hvordan man kan kontrollere de legemlige funktioner, og der
efter går alle hver til sit. Mødet er forbi.

Resten af dagen går for Ramdas med at skrive afhandlinger og 
meditere, og jeg ser ikke mystikeren igen, før jeg næste morgen 
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tager af sted. — En af de indiske discipelgæster, en storkøbmand fra 
Nordindien, som har været her en månedstid, forlader Ramdas sam
tidig med mig, og hans dybt hengivne afsked med sin „guru“ (lærer) 
vil altid stå i min erindring: Han kysser guden Ramdas’ fod og går 
bort med et ansigtsudtryk, der er præget af fred og forhåbning.
Måske vil også han en dag kunne betræde den sande lykkes o 
friheds land, mystikkens, hævet over at være sjæleligt engageret 

bß •

i

livets omskiftelighed, sorg, glæde, begær- tilfredsstillelse og befriet 
for genfødslernes tunge byrde .



Prøve af det restaurerede fund

111S T O RIE H O L D E T S U D G R AV NIN G
2. OKTOBER 1961

Den 2. oktober fik øvelsesskolelærer Arne Skibsted en opringning 
fra en gårdejer i Laven, der fortalte, at han under pløjning var 
stødt på nogle store sten. Da der året før var gjort arkæologiske 
fund i nærheden, man havde fundet et jernalderhus, regnede man 
med, at det igen drejede sig om noget fra fortiden. Arne Skibsted 
alarmerede seminariets liniehold i historie under ledelse af semi
narielektor Kjeld Madsen, og holdet fik en dag til at foretage ud
gravningerne, da marken allerede næste dag skulle piøjes færdig.

1 hast blev der organiseret en række redskaber, murskeer, skovle 
og spader, en bil samt museets sagkyndige, stationsmester Hansen. 
Vejret var køligt, og mange havde på grund af det korte varsel ikke 
fået tid til at tage tøj nok på, så den eneste måde, man kunne holde 
varmen på, var at deltage i gravningsarbejdet, der da også blev påbe
gyndt straks ved ankomsten. Efter at overjorden var fjernet, og vi var 
stødt på de første sten, blev stensætningen lokaliseret ved hjælp af 
et jernspyd, og de kloge kunne gå i gang med at diskutere arten 
af fundet. Mange forslag blev fremsat, og stor diskussion fulgte. Ord 
som hustomt, smedie og alter fløj gennem luften, og linieholdets 
ellers meget talende kvindelige del forstummede brat under denne
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Fundet var udstillet i seminariets aula, for museet overtog del

meget faglige diskussion. Endelig blev de kloge enige om, at det 
vist var bedre at fortsætte. Da man havde fjernet nogle store sten, 
fandt man en jernklump, der viste, at vi var stødt på et gammelt 
jernudsmeltningssted, og fundet blev dateret til ældre romersk jern
alder. Stor jubel fulgte, og de få trofaste gravere fik bogstavelig 
talt redskaberne revet ud af hænderne af de omkringstående, der 
alle ville være den næste, der fremkom med et „epokegørende“ 
fund. Iveren ebbede dog snart ud igen, og „de få“ kunne atter gå 
i gang med det grovere arbejde, der sled på de ugarvede hænder. 
Nu begyndte urnestumper at dukke op, men stadig ikke noget større 
nyt, der kunne aflokke videre interesse. Da var én af os så „uhel
dig“ at vælte en sten væk, og herved afdækkedes et fuldstændigt 
krus på størrelse med en stor kop. Fundene tog til i omfang, og 
efterhånden fik vi samlet en anselig dynge potteskår.

Nye teorier om fundets art blev udkastet. Resultatet blev, at der 
var tale om to fund. Øverst havde været et jernudsmeltningssted, 
som havde brugt de øverste sten fra en gravsætning til gulv. Grav
sætningen måtte altså være ældst, og den blev gennem urnernes art 
dateret til ældre romersk jernalder.

Naturligvis var urnerne ikke hele, da de havde været udsat for 
stort tryk i årenes løb, men skårene blev i triumf hjemført til semi
nariet, og her lykkedes det for en del af historieholdet under ledelse 
af Arne Skibsted at få samlet en række fine fade og krukker. Fun
dene er udstillet på Silkeborg Museum til fryd og glæde for alle 
interesserede. KM Hyttel



GYMNASIETS NORDISKE UDVEKSLING
Udvekslingen i 1961 blev på mange måder givende. For mig kom 
det nye til, at jeg selv var i Kalmar samtidig med de 30 unge. Vi 
havde talt om det så tit, rektor Nordell og jeg, og så kunne det ende
lig lade sig gøre. Og hvor var det en fortryllende oplevelse for mig. 
Hektor Nordells gæstfrihed var enestående, og hans deltagelse i 
dagens arrangementer må have kostet ham et hårdt sammenpresset 
arbejde i den tid, vi ikke så ham. For det kan ikke have været hans 
eneste beskæftigelse —men sådan så det ud. Både vore to elever og de 
lo unge lærere, adj. Morsbøll og adj. frk. Detlefsen, gik op i begiven
heden med megen entusiasme, og genbesøget her i august lykkedes 
fint. Måske havde vi mere end nogensinde en modtagelseskomité, 
som lagde sig i selen for at ordne alt så godt som muligt, og som 
var virkelig villig til at samarbejde med os lærere. Et afsluttende 
møde, afholdt 8 dage efter besøgets afslutning, var meget lærerigt; 
vi fik trukket trådene op og fundet ud af de værdifulde sider og 
de mindre værdifulde ting, som dagene havde rummet. Det var os 
en stor tilfredsstillelse at have 4 norske elever og en norsk lærer som 
gæster. Den nordiske klang er først helt levende, når det omfatter 
både dansk, svensk og norsk.

Blandt de fineste ting, rektor Nordells gjorde, var en „åbent hus
aften“ i deres hjem, hvortil de havde indbudt så mange, de kunne 
få fat i fra mine tidligere Kalmar-besøg og fra Kalmariters besøg i 
Silkeborg. Min allerførste Kalmar-forbindelse — rektor Göransson 
— kom også. Det var for mig personlig en dejlig aften, og det sagde 
mig noget, jeg sent vil glemme, om, hvor stærke de tråde kan være, 
som venskabsrejserne kan knytte. Og endelig fik jeg den store for
nøjelse at modtage hele familien Nordell i nogle dage i min sommer
bolig i Svejbæk — trods dårligt vejr en meget bedårende tid.

Også nu i dette forår rejser en flok til Kalmar og forhåbentlig en 
gruppe til Arendal. Nu da vi har 4 lg-klasser, er det utilfredsstillen
de, al kun så få af de mange kommer ud på en sådan fjernere eks
kursion, og vi har derfor arrangeret en Sydslesvigtur for de to klas
ser, der ikke kommer i den nordiske udveksling.

K. L.-Lang.



HUGINN” 1962-63
Først vil jeg gerne benytte lejligheden til at bringe en tak fra 
Huginn’s bestyrelse til Th. Langs Skolers Samfund for den opfor
dring til samarbejde, vi har modtaget. Vi håber at efterkomme denne 
på bedste måde.

Herefter vil jeg redegøre for Huginn’s situation nu efter første 
halvdel af sæsonen 1962-63 og derefter give en oversigt over vore 
arrangementer siden sidste nummer af dette hefte.

Der er i øjeblikket ca. 180 medlemmer i Huginn. Dette svarer til 
70-75 pct. af gymnasiets elever. Man kan vel med rette hævde, at det 
er et forholdsvis beskedent medlemstal, men dette skyldes i første 
række en beklagelig tendens blandt denne skoles elever i 3. g. til 
at holde sig på afstand af Huginn. Af disse 180 medlemmer kan vi 
regne med knap halvdelen til et foredrag, mens vore fester har be
tydelig større søgning. Mødetallet til foredragene er dog steget bety
deligt de sidste par år. Dette skyldes i første række det store arbejde, 
min forgænger, Winni Tworek, har gjort for Huginn. I det hele taget 
er Huginn gået stærkt frem i 1961-62 perioden. Et godt bevis på dette 
giver den økonomiske situation. Her ser det sådan ud, at medens 
balancen i 1960-61 var på ca. 2000 kr., var den i 1961-62 på ca. 
4000 kr., altså en stigning på 100 pct. Denne stigning skyldes en 
forøgelse af medlemstallet samt en mægtig stigning i antallet af arran
gementer. Af disse har vi i det forløbne år haft følgende :

9/9 startede sæsonen med vores traditionelle Vrads-tur. Den havde 
som sædvanlig mange deltagere, der alle morede sig strålende.

29/9 havde vi foredrag i Huginn. Cand. theol. Knud Berggren 
talte over emnet: „Sovjetunionen — et demokrati?“ Foredraget af
sluttedes med en overordentlig livlig diskussion.

31/10 fortalte lærer Tony Vejslev om Frank Jæger. Aftenen var 
overordentlig hyggelig, idet foredraget blev krydret med en del viser 
også af Frank Jæger.

29/11 gik turen til Århus Teater. Huginn indbød sine medlemmer 
til at overvære opførelsen af operaen „Faust“. Indbydelsen blev fulgt 
af overordentlig mange.

6/12 fik vi besøg af psykologen Budda Leunbach, der talte om 
„Ungdommen og Eros“.

20/12 afsluttedes denne sæson (61-62) med vores traditionelle 
julefest. Der blev underholdt såvel af elever som lærere. I en pause 
serveredes der pølser m. m. Et festligt punktum for den foregående 
sæson.
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19/1 afholdt Huginn sin ordinære generalforsamling.
3/2 var der danseaften i seminariets kantine, der var gjort ekstra 

hyggelig til arrangementet.
20/2 gav rektor Gro-Nielsen os et godt indblik i psykologien, idet 

han fortalte om: „Psykologien — og hvad den kan bruges til“.
7/3 stod Finn Methling på talerstolen. Han fortalte først om tea

trets udvikling og om sit syn på dette. Derefter læste han sit skuespil : 
„Rejsen til de grønne skyggers land“.

19/3 var der politisk diskussion i Huginn. To repræsetanter, én 
fra De uafhængige og én fra Socialistisk Folkeparti, indledte, hvor
efter eleverne med liv og sjæl overtog ordet.

27/3 forårets højdepunkt. Vores ttraditionelle fastelavnsfest blev 
afholdt i seminariets aula. Alle morede sig kongeligt.

3/4 talte den amerikanske professor Pete Siegle om „Racepro
blemer“.

17/4 havde vi arrangeret en fest på gymnasiegangen til fordel for 
U-landshjælpen. Den gav et overskud på godt 600 kr.

26/4 afsluttedes første halvdel af denne sæson med en morsom 
aften med seminarielektor Børge Troelsen, der læste op af Kaj Munk 
og kommenterede samtidigt.

Til slut vil jeg gerne gøre opmærksom på, at gamle elever stadig
væk er velkommen til at deltage i vore arrangementer.

Alf Westergaard, 
formand.



SEMINARIETS ELEVFORENING
Et bidrag til årsskriftet, — det minder om, at skoleåret er ved at 
være forbi, og at man kan gøre status over arbejdet i elevforeningen 
for det år, der er gået, og over sin seminarietid i det hele taget. Med 
det sidste skal jeg ikke trætte, blot nøjes med at konstatere, at man 
sikkert som læserne af dette årsskrift vil savne seminariet og del 
muntre liv, der altid udfoldes, hvor flere er samlet.

Angående arbejdet i elevforeningen er jeg desværre ikke i stand 
til at berette om sensationelle nyheder. Det har været et roligt år, 
hvor vi fra bestyrelsens side har bestræbt os for at dække det behov, 
der er for såvel kulturelle arrangementer som for fester. Med hensyn 
til det første må man konstatere, at behovet ikke optræder lige kræ
vende hos alle, men i det store og hele har foredragsaftenerne været 
pænt besøgt. I årets løb har vi haft besøg af følgende foredragshol
dere: Fængselsinspektør Svend Berggren lagde ud med emnet: „Er 
vi for humane“?, Poul Henningsen gav os en fin aften med emnet: 
„Kulørt — eller ikke!“ Især den påfølgende diskussion, hvor visse 
modsætninger mellem PH og rektor kom til udtryk, var med til at 
kaste glans over aftenen. Sofie Seidelin har fortalt Dostojevski’s 
„Idioten“, en marathonforestilling på tre timer, men der var absolut 
ingen, der kedede sig. Hans Jørgen Lembourn har talt om „Frem
tidens samfund — fremtidens mennesker“. Vi glædede os alle ti] 
besøget af Palle Huld, men han skuffede slemt med det underlødige 
program, han serverede til en pris, jeg ikke tør nævne. Endelig har 
vi haft besøg af Jørgen Andersen fra Østre Skole, der talte om sine 
flyvende tallerkner, og af Poul Vad, der talte om kunstforståelse.

Vi har i årets løb afholdt de sædvanlige fester og indledte med 
dusfesten, hvor de nye elever leverede underholdning, der lå langt 
over, hvad vi plejer at blive præsenteret for ved denne lejlighed.

I november fejredes institutionens fødselsdag. Gaven var i år en 
ny radio; den gamle havde efterhånden også udtjent.

Ved velvillige seminarieelevers hjælp er hytten i Smige blevet 
smukt istandsat og fremtræder nu så smuk som ingensinde. Restau
reringen gav et slemt underskud i kassen, men afholdelse af en 
utraditionel fest bragte igen balance i økonomien. Alle medbragte 
madpakker, der blev solgt på yderst fornøjelige auktioner i klasser
ne. Ugen efter fulgte lærerne sukces’en op, idet der på lærerværelset 
blev solgt madpakker for 165 kr.

Dramaholdet har i år givet to fine forestillinger. Først opførtes 
„Eva aftjener sin barnepligt“ og senere på året „Folk og røvere i 
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Kardemomme by“. Den sidste forestilling blev givet i forbindelse 
med vores U-landsaften, der indbragte et pænt overskud.

I april måned kom så seminarierevyen, der fuldt ud levede op til 
de traditioner, der blev skabt ved sidste års revy.

Ved skoleårets begyndelse søgte vi at udbygge samarbejdet med 
Winthers seminarium. Vi foreslog dem, at vi skulle have gensidig 
adgang til hinandens foredragsaftener ud fra den betragtning, at vi 
lige så godt kunne udnytte foredragsholderne fuldt ud, da de langt 
fra er billige. Dette kunne man fra deres side ikke gå med til, og 
samarbejdet har derfor indskrænket sig til to fællesarrangementer 
om Hans Jørgen Lembourn og Palle Huld.

Endelig har småbørnslærerinderne dannet deres eget elevråd, dog 
kun med den beføjelse, at de selv sender repræsentanter til landsråds
mødet for på denne måde bedre at kunne tale deres sag.

Dette er vist i store træk årets vigtigste begivenheder, og jeg vil 
derfor slutte med at oplyse, at på generalforsamlingen blev Henning 
Nielsen, 3s, valgt til at stå ved roret i det kommende år.

Andreas Holm Jensen.

EKSTRAORDINÆ R GENE R A L F O R S A M LING 
afholdtes den 15. marts 1962 og vedtog enstemmigt kontingentfor
højelse til kr. 8,- pr. år, for at de øgede trykningsomkostninger ikke 
skal beskære det beløb, der er til rådighed for gaveuddeling den 23. 
november.



TH. LANGS SKOLERS SAMFUND

Bestyrelsen:
Præsident: Rektor frk. K. Linderstrøm-Lang.

(A-gruppen (seminariernes tidligere elever).
1. Programredaktør Laur. Bindsløv, København.
2. Lærerinde frk. Ellen Haffgaard, Kobenhavn.
3. Lærer Hans Arne Hansen, Odder (formand).
4. Sem.lektor frk. Else Madvig (kasserer).
5. Sem. E. Messeil, Silkeborg.
6. Lærerinde frk. Margit Sørensen, Silkeborg.

B-gruppens (skolens tidligere elever) :
1. Rektor Åge Bertelsen, Århus (formand).
2. Overretssagfører O. Bisgaard, Silkeborg.
3. Lektor G. Christensen, Silkeborg.
4. Læge Gustav Dickmeiss, Silkeborg.
5. Adjunkt Knud Skytte Kristensen, Horsens.
6. Bogtrykker Kai Sørensen, Silkeborg.

Revisorer:
Forstander J. C. Ravn, Silkeborg.
Lærer Jens Rørby, Silkeborg.



REGNSKAB
for „Th. Langs Skolers Samfund“ 1961

INDTÆGT:
Kassebeholdning...................................... 316,02 kr.
Renter........................................................ 12,72 -
Kontingenter ............................................ 6.974,70 -
Gave........................................................... 41,00 -

7.344,44. kr.

UDGIFT:
Rejser til bestyrelsesmøder................... 49,00 kr.
Porto ......................................................... 1.495,29 -
Kontorhjælp.............................................. 176,18 -
Udgifter ved stævne ................................ 69,00 -
Kontorudgifter.......................................... 23,65 -
Gaver til elever den 23/11 ................... 925,25 -
Bogtrykker................................................. 4.448,95 -
Kassebeholdning ................  157,12 -

7.344,44 kr.

Ovenstående regnskab for 1961 er revideret og fundet i orden. 
Bankbog og kontouddrag fra girokontoret er forevist.

Silkeborg, maj 1962.
Jens Rørby. J. C. Ravn.



VALG AF BESTYRELSE
1 følge lovene skal der i år være valg af tre medlemmer til bestyrelsen 
af hver af grupperne A og B. På valg er:

For B-gruppen :
Lektor Gunnar Christensen 
læge Gustav Dickmeiss 
bogtrykker Kaj Sørensen.

Da der ikke er indgået nye forslag, bortfalder valget, og disse 3 er 
genvalgt.

For A-gruppen:
Programchef Laur. Bindsløv 
seminarielærer Erik Messeil 
lærerinde frk. Margit Sørensen

som opstilles påny sammen med :
Lærer Bjorn Dybkjær, Sejs 
skoleinspektør Arsenio Maxen, Roslev 
overlærer Henry Nielsen, Silkeborg 
førstelærer Jens Nørgaard, Gylling.

Stemmeseddel bag i heftet bedes returneret inden 8. juni 1962, 
frankeret som aim. postkort.



SEMINARIEGRUPPENS STÆVNE
2. JUNI 1962

Det er så nemt at huske, hvornår det årlige elevstævne bliver, — 
for det er altid lørdag efter Kristi Himmelfartsdag.

Bestyrelsen indkalder nu alle gruppens medlemmer med mænd, 
koner og kærester til stævne lørdag den 2. juni. --- Vi ankommer i 
løbet af eftermiddagen og genser lokaliteterne, inden vi kl. 18 sam
les i kantinen (der slet ikke minder om en kantine, men virker 
festlig og hyggelig) til smørrebrød og øl (hhv. 3 stk. og 1 stk.!)

Ved denne lejlighed plejer vi at råbe hurra for jubilarerne, som 
altså slet ikke må holde sig borte fra stævnet.

Kl. 19,30 går vi op i aulaen til en kort afdeling snak, underhold
ning og musik. Resten af aftenen danser vi, — dog bliver der et 
par pauser med underholdning. — Det bliver kort sagt en rigtig fest.

Prisen er 10 kr. p. p., og for dette beløb får man smørrebrød, 
øl, kaffe med kringle, musik og underholdning, — ja, det hele, 
bortset fra, hvad man vil nyde i baren.

Det kan jo ske, at enkelte overser, at der skal være fest, — og 
derfor vil det være godt, hvis vi alle agiterer for den, — evt. ved 
at skrive til klassekammerater og aftale at mødes lørdag efter Kristi 
Himmelfartsdag.

Program fremgår af ovenstående, dog kan det tilføjes, al
Provst Bienker, der nu forlader seminariet, har lovet at fortælle noget 

for os, og at
Seminarierevyen 1962, der var en kæmpessukces, vil blive gentaget 

i uddrag.
Tilmelding (også ikke-medlemmer) er velkomne senest 30. maj på 

brevkort bag i heftet.
Hans Arne Hansen.



EN HILSEN FRA KASSEREREN
Hvis navn, stilling eller adresse på Det røde Hefte, som De nu har 
modtaget, er forkert, gør mig da den tjeneste hurtigst muligt at 
skrive rettelsen på nedenstående blanket og send den til mig. De vil 
så ikke ærgre Dem næste gang, der igen er forkert adresse; vi véd, 
hvor vi skal finde Dem, og både postvæsenet og jeg sparer meget 
besvær. — Tak til alle, der reagerede sidste år.

Med en rigtig hjertelig hilsen.
Else Madvig,

Skovvangsvej 18, Silkeborg.

Heftet var adresseret til:..........................................................................

Bedes rettet til:

Navn: .........................................................................................................

Stilling:......................................................................................................

Adresse: .....................................................................................................

Dimissionsår: Skolen ..............................................................................

Seminariet................................................ ...................



MEDLEMSLISTE B
Den højere skole

A.

Aagaard, Mogens, Alléen 51, Ry. R. 59.
Aasen, Tove, frk., korrespondent, Sølvgade 18, Kbhvn. K. St. 43.
Adamsen, Birthe, frk., Katrinedal pr. Bryrup. R. 60.
Adamsen, Jørn, Katrinedal pr. Bryrup. R. 53.
Albrechtsen, Jørn, Vestergade 3, Silkeborg. St. 61.
Almind, Frederik, kontorchef, Vesterbro 56, Ålborg. R. 11.
Ammitzbøll, Thorkil, Dallerup pr. Sorring. St. 58.
Ancher, Ruth, frue, f. Kirketerp-Møller, fysioterapeut, Svendsvej 7, Virum.

St. 54.
Andersen, Anna Brøndum, frk., Hulkærhus planteskole, Rødkærsbro.

St. 49.
Andersen, Bendte Vingborg, frk., Ansvej 18, Silkeborg. St. 56.
Andersen, Bodil, frue, f. Jepsen, cand. mag. St. 47.
Andersen, Margit Lave, frk., Høgevej 2, Silkeborg. St. 60.
Andersen, Ove, Landlystvej 45, Silkeborg. St. 61.
Andersen, Peder, landsretssagfører, Hammel. St. 17.
Andreasen, Inger-Margr., frue, Ordrupvej 63 b, Charlottenlund. St. 43.
Andresen, Hanne, frk., Åhavevej 105, Silkeborg. St. 60.
Archer, Birgit, frue, f. Hornemann, C.o. Box 58, Nairobi, Kenya,

East Africa. St. 46.
Arenfeldt, Gudrun, frk., Sæbygård pr. Sæby. St. 50.
Asschenfeld-Hansen, Vilhelm, læge, Sæby. St. 19.

B.

Baagøe, Mathilde, frue, f. Christensen. 2223 Benson Avenue, Brooklyn 14, 
Ñ 4, USA.

Baggesgaard, Jytte, frk., sygeplejerske, Th. Langs Skole, Silkeborg. R. 43.
Bak, Eigil, sagførerfuldmægtig, Fyrhøjvej 13, st., Kgs. Lyngby. St. 39.
Bak, Ole, Sølystvej 47, Silkeborg. St. 60.
Bak-Pedersen, Bent, Gern. R. 54.
Balle, Bente, frk., Østersøgade 942, København 0. St. 61.
Balle, Erik, Poppelhuset, Silkeborg. St. 56.
Balling, Inger Marie, frk., Hevringholm pr. Vivild. X 52.
Balslev, Anne Marie, frk., Sdr. Vissing. St. 59.
Balslev, Karen Margrethe, frue, f. Schmedes, Sdr. Vissing præstegård, 

Sdr. Vissing. R. 35.
Balslev, Karin, frk., Aidt pr. Thorsø. St. 53.
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*Bay, Else, Marie, frue, Ansvej 22, Silkeborg. R. 42.
Bech, Jørn, Vissing Kloster pr. Skanderborg. St. 56.
Beckmann, Ida, frue, f. Johannsen, Ealkenberg 28, Flensborg. Pr. 06. 
Beidring, V., sekretær, frue, Dalgas Boulevard 852 tv., Kbhvn. F. R. 28.
Bertelsen, Aage, rektor, Katedralskolen, Århus. St. 20.
Bisgaard, Oluf, landsdommer, Viborg. St. 15.
Bisgaard, Otto, overretssagfører, Vestergade, Silkeborg. X99.
Bisgaard, Ruth, frue, f. Christensen, Lundingsgade 154, Århus. R. 47. 
Bitsch, Henning, Søndergade 112, Kjellerup. St. 61.
Bjerregaard, Holger, godsejer, Botnesgaard pr. Mos st., Norge. St. 23. 
Bjørnbak-Andersen, Birgit, frk., Plantagevej 8, Silkeborg. St. 56.
*Blenker, Poul, lærer, Kibæk. St. 50.
Bo, Søren, realskolebestyrer, Stavangergade 2, Århus. St. 27.
Bojesen, Arne, overklitfoged, Svejbæk. St. 25.
Bolvig, Mogens c/o John Veien, Camp Paris, Texas, USA. St. 61. 
Bornholt, Jul., kulturminister, Provstevænget 11, Roskilde. St. 15. 
Bondesen, Astrid, frue, f. Schoug, F. Richsvej 114, Kbhvn. F. R. 11. 
Borchersen, Lone, frue, f. Sandvad, Scoresbysund, Grønland. St. 38. 
Bovin, Anna, frue, f. Busk Laursen, massøse, Jens Munksvej 27, Århus.

St. 32.
Brammer, Henrik, Søbygård, Hammel. R. 58.
Brigsted, Chr., Lihme. St. 16.
Brusendorff, Gudrun, frue, f. Jørgensen, tandlæge, Rosenørns allé 682, 

Kbhvn. V. St. 22.
Bruun, Astrid, frk., Lindved pr. Vejle. St. 59.
*Brydegaard, Hans Ditlev, Vibevej 1, Silkeborg. R. 47.
Buchreitz, Inger, frk., Sølystvej 15A, Silkeborg. St. 58.
Buchwald, Karen, fuldmægtig, caud. jur., frue, f. Christensen, Steenvinkel- 

vej 12, st., København V. St. 33.
Bundgaard, Agnete, kommunelærerinde, Tryggevældevej 33, København, 

Vanløse. St. 27.
Bøgedal, Allan, Blåmejsevej 23, Århus. St. 61.

C.

Chanviar des Villars, Gerda, frue, f. Christensen, Fez, Marokko. St. 48.
* Christensen, Anne Margr., frue, f. Vigtung, Hostrupsgade 34, Silkeborg. 

St. 60.
Christensen, Carl Rudolf Juhl, Vestergade 41, Silkeborg. St. 59.
Christensen, Flemming Melsen, Nørreskov Bakke, Silkeborg. R. 55. St. 59.
Christensen, Frantz, „Sottrup“, Farris. St. 38.
Christensen, Gerda Rahbek, frk., Chr. d. 8.s vej 13, Silkeborg. R. 55.
—Christensen, Hans Frederik, viceskoleinspektør, Skovvej 38, Århus. 

St. 39. Sem. 43.
Christensen, H. Rahbeck, trikotagefabr., Sjællandsgade 9, Herning. St. 30. 
Christensen, Inge-Lise, frk., „Ristrup“ pr. Mundelstrup. R. 58.
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Christensen, Karen, f. Jensen, Bevtoft, Sønderjylland. St. 54.
Christensen, Ketty Holstein, frue, f. Grummesgaard Madsen, Kongensgade, 

Christiansfeldt. St. 31.
Christensen, Kn. Nygaard, stud, polyt., Haslevein, Bakkestien, Bærum.

Norge. St. 44.
Christensen, Leif Bogensee, Drosselvej 7, Silkeborg. R. 59.
Christensen, Mogens, læge, Vestergade 37, Silkeborg. St. 43.
Christensen, Per, Hostrupsgade 34, Silkeborg. St. 60.
Christensen, Peter, premierløjtnant, Kasernen, Varde. St. 48.
Christiansen, Carl Otto, universitetslektor, dr. jur., Olesvej 10, Virum, 

Holte. St. 31.
—Christiansen, Margrethe, frk., lærerinde, Vestergade 142, Silkeborg.

R. 17. Sem. 25.
Christiansen, Solveig Nyhave, frk.. Frederiksbergg. 41, Silkeborg. St. 59.
Christoffersen, Lone, frk., Fynsgade 18, Grindsted. St. 59.
Clausen, Elin Fryland, frue, f. Søholm, Skovvejen 41, Silkeborg. St. 44.
Clausen, Else, frue, f. Kjær, Lille Særslevgård pr. Snertinge. St. 36.

D.

Dahl, Birger, løjtnant, Møllehovedgård, Silkeborg. R. 57.
Dahl, Johs. Th., Tønning. St. 61.
Dahl, Jørgen, lærer, Møllehovedgård, Silkeborg. R. 49.
Dahl, Ebbe, amanuensis, cand. pharm, Bagerdiget 61A, Herlev. St. 54.
Damm, Richard, cand. theoL. sem.-lektor, Skovvangen, Silkeborg. St. 37.
Danielsen, John, stud, pharm., Ndr. Frihavnsgade 143, Kbhvn. 0. St. 59.
Dethlefsen, Karin, frk., Vestergade 58, Silkeborg. St. 61.
Dickmeiss, Elsebeth, frk. Helmsvej 1, Silkeborg. R. 60.
Dickmeiss, Gustav, læge, Helmsvej 1, Silkeborg. St. 34.
Dierks, Leif, stud, mag., Solsortvej 19, Silkeborg. St. 59.
Digmann, P. M., generalmajor, Sølvgade 22, København K. St. 19.
Dircks, Boy, tandlæge, Randers. St. 23.
Dorph, Jenny, frue, f. Knap, Vestergade 16, Stubbekøbing. R. 29.
Diihr, Anton J., Pederstrup pr. Kjellerup. St. 61.

E.

Ebbensgaard, Lise, frk.. Østergade 2. Brovst. St. 59.
Ebbesen, Margit, frk., Addit. St. 61.
Ebbesen, Thomas, Hejrevej 14, Silkeborg. St. 61.
Edlund, Poul, landsretssagfører, Ansvej 57, Silkeborg. St. 42.
Egeberg, Kirsten de Hemmer, frk., Klostervej 8, Ry. St. 60.
Egeberg, Lise de Hemmer, frk.. Klostervej 8, Ry. Si. 61.
Eiersted, Peter, Lemming st. St. 60.
Ejby Ernst, Birgit, frue, f. Møller, Jagtvejen 200, København 0 R. 48.
Eling, Elisabeth, frk., Strandvej 92, Århus. R. 60.
Ellestrup, Inger Lise, frk., Klostergården, Grauballe. St. 61.
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Ellestrup. Tonny Priess, Klostergården, Grauballe. St. 59.
Eriksen, Bodil, frk., Thorsgade 56, Silkeborg. St. 61.
Eriksen, Dorte Pape, frk., Pandurosvej 5, Silkeborg. St. 60.
Eriksen, Jette Pape, frk., Pandurosvej 5, Silkeborg. St. 59.
Eriksen, Olaf Henning Bjerg, premierløjtnant, Dragonkasernen, Holstebro.

St. 46.
Errboe, Bror, arkitekt, Lysbrolund, Silkeborg. R. 40.
Esbjerg, Ellen, frk., Højstrupvej 34, Bolbro, Odense. St. 59.
Eskildsen, Sonja Dons, frk., Thorvaldsensvej 8, København V. St. 55.

F.

Falck, Anne-Marie, frue, f. Levin-Larsen, Sdr. Bjert pr. Kolding. St. 45.
Fastrup, Hans, Frydensgade 15, Silkeborg. St. 55.
Fauerbye, Carsten, urmager, Vestergade 10, Silkeborg. R. 44.
Fischer, Anker, tandlæge, Vestergade 14, Kjellerup. St. 15.
Fischer, Olfert, læge, Grejs, Grejsdal. St. 37.
Fjølner, Rita, frk., Stadionallé 8, Silkeborg. St. 59.
Frandsen, Ingrid Buus, frk., Sejling pr. Skægkær. St. 60.
Frank, Ulrica, mrs., f. Eggers, Baltimore, 1922 Me. Elderry st., Maryland, 

USA. St. 32.
Frederiksen, Else Sparr, frk., bankassistent, Ndr. Ringvej 43, Kolding.

R. 49.
Fønss, Lisa, frue, f. Nielsen, stewardess, Jomsborgvej 37, Hellerup. St. 48.

G.
Gam, Asta, frue, Valhøjsallé 34, Rødovre pr. Vanløse. St. 34.
Gammelgaard, Gerda, frue, Krusåvej 4, Århus. St. 34.
Genefke, Merete, frk., Adelgade 9, Hobro. St. 61.
George, Kirsten, mrs., f. Gloet. 19. High Street, Kimberley, Notts, England.

St. 38.
Giersing, Marguerite, frue, f. Ravn, Thorsminde, Låsby. St. 53.
Gjøde, Benny, Østervold 38, Randers. St. 54.
*Glarbo-Jensen, Grete, frue, f. Dupont, Zahrtmannsvej 30, Odense. St. 48.
Glarbo-Jensen, Paul, civilingeniør, Zahrtmannsvej 30, Odense. St. 44.
Glavind-Kristensen, Søren, Mølledamsvej 5, Silkeborg. R. 54. St. 57.
Glöet, Georg, Abildgårdsvej 2, Virum. St. 43.
Grew, Patsy, frk., „Smidstruphus“, Vedbæk. St. 58.
*Grimm, Else, frue, f. Errboe, adr. : hr. fiskeriejer Errboe, Lysbro, 

Silkeborg. R. 33.
Gro-Nielsen, Anne, frk., bibliotekar, Skovvangen 12, Silkeborg. St. 56.
Grunø, Gerda, frue, f. Lange, Grenåvej 43, Århus. St. 41.
Grøn, Anders, Kragelund pr. Silkeborg. St. 60.
Grønbæk, Keld, Svendstrup, Hammel. St. 58.
Gudnitz, Ingelise, frk., Sanatoriet, Silkeborg. R. 58.
Gårdhøje, Eva, frk., apoteket, Nordby, Fanø. R. 60.
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H.
Hagen, Jette, frk., Torvet 1, Silkeborg. R. 59.
Hagerup, Marguerite, frk., faglærerinde, Frederiksberg Allé 42A4, tv..

København V. St. 50.
Hagn-Meincke, Niels, Åhavevej 47, Silkeborg. St. 59.
Hansen, Elsebeth, frk., Skovvangen 28, Silkeborg. St. 60.
Hansen, Cerda, frue, f. Fogh, Parkovsvej 36, Gentofte. St. 31.
Hansen, Grethe, frue, f. Flinck, tandlæge, Odensegade 91, Kbhvn. 0. St. 51.
Hansen, Gunver Junker, frk., „Vang“, Katrinedal pr. Bryrup. R. 56.
Hansen, Hanne, frk., Nørregade 28, Århus. St. 58.
Hansen, Henrik, Solsortvej 13, Silkeborg. St. 59.
—Hansen, Inge, frue, f. Poulsen, lærerinde, Mariehøjsvej 26, Silkeborg.

R. 22. F. 28.
Hansen, Inger, frk., Sølystvej 43, Silkeborg. St. 59.
Hansen. Jens Peter, Paulsplads 12, Århus. St. 59.
Hansen, Lupita, frk., Kaptensgatan 1C 21, Helsingfors. St. 51.
Hansen, Mette Vibe, frk., Kongshus, Silkeborg. R. 60.
Harder, Mary, frue, f. Schultz, Østervangsvej, Randers. X16.
Harreby-Hansen, Tove, frue, f. Hammerum, Vestergade 151, Vejle, St. 53.
Haslund, Inga, frue, f. Ried, Grundtvigsvej, Nykøbing Sj. R. 34.
Haufort, Ole, Sølystvej 15, Silkeborg. St. 61.
Hauschildt, Peter, stud, mag., Godthåbsvej 7, Silkeborg. St. 61.
Have, Hanne, frk., Skovvejen 14, Brædstrup. R. 55.
Hegelund, Ole, Borgergade 63, Silkeborg. St. 61.
Heide-Jørgensen, Sigrid, frue, landsretssagfører, Vester Voldgade 2, 

København V. St. 22.
Henneberg. Jørgen Tage, Kejlstrupvej 4, Silkeborg. M. 57.
Henningsen, Jytte, frue, f. Iversen, „Kalsholt“, Svejbæk. St. 38.
Henriksen, H., dir., a/s Moselund Tørveforr., Moselund, Engesvang. R. 27.
Hermansen, Carl, provst, „Blækhuset“, Hjørring. St. 15.
Hesel, Bodil, frk., Moselund, Engesvang. St. 60.
Hevezi, Birthe, frue, f. Sand Lauridsen, 9, Ederline Avenue, London S.W. 

16. St. 45.
Hjorth, Ella, frue, f. Kanstrup, lægeaut. massøse, c/o sagfører Hjorth, 

Vitus Beringsplads 3, Horsens. St. 40.
Hjorth, Ingerlise, frk.. Toften 1, Grindsted. St. 58.
*Holm, Bodil, frue, f. Jensen, Engvej 30, Rungsted Kyst. St. 36.
Holm. Dorthe, frk.. Toldbodgade 39, Silkeborg. St. 61.
Holm, Svend, civilingeniør, Engvej 30, Rungsted Kyst. St. 35.
Holst, Elga, frue, Kridthuset, Søholt pr. Silkeborg.
Hors, Karen Cleemann, frk., Bryrup. St. 60.
Hvass, Grete, frue, f. Thopp Jørgensen, Kjellerup. St. 31.
Høberg, Gunver Sigfuss, frue, f. Larsen, Ansvej 7, Silkeborg. St. 60.
Høgh, Finn, Toldbodgade 37, Silkeborg. St. 59.
Høyer, Lise, frue, f. Nielsen, Sylvestervej 14, Vanløse. St. 42.
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I.
lermiin, Else de, fik., cand. phil., overordentlig stifsdame, Riddergade 2, 

Viborg. St. 27.
Ingvartsen, Kirsten, frk., Torvet 12, Silkeborg. St. 60.
Isager, K., overlæge, tuberkulosehospitalet, Ålborg. St. 20.

J.

Jack, Karl, Salten pr. Them. St. 58.
Jacobsen, Grethe, frk., afdelingsbibliotekar, Vesterbro 127, Ålborg. St. 26.
Jakobsen, Eiler, bankassistent, Gøgevang 22, D 2, Hørsholm. R. 35.
Jacobsen, Inge, frk., Thestrup pr. Hovedgård. St. 55.
Jacobsen, Kirsten, frk., Drechselsvej 1, Silkeborg. St. 61.
Jacobsen, Klara, frk., Langelinie 14, Silkeborg. St. 60.
Jensen, Alice Kjærgård., frk., Viumgård, Ulfborg. St. 60.
Jensen, Anna Johanne, frue, f. Lund, Hvidkilde, Ollerup. R. 37.
Jensen, Anna Marie, frk., Gjern. St. 58.
Jensen, Bente Simo, frk., „Hesselhøj“, Kærsgård, Silkeborg. R. 55.
Jensen, Annie, frk., Sorring. R. 60.
Jensen, Arne, Frydensgade 30, Silkeborg. St. 60.
Jensen, Christa Sten, frk., Frodesgade 422, Esbjerg. St. 61.
Jensen, Conni, frk., Møllegade 4, Silkeborg. St. 60.
Jensen, E. Borup, lektor, Buddingevej 17b, Kgs. Lyngby. St. 21.
Jensen, Erik Vadstrup, Thorsgade 58, Silkeborg. R. 53.
Jensen, Frede, Laven st. R. 54.
Jensen, Hans Peter Søgaard, Sdr. Ringgade 35, Århus. R. 58.
Jensen, Jens-Søren, Skanderborgvej 101, Århus. St. 56.
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Skole, Lis, frk., „Borrehøj“, Svejbæk. R. 58.
Skov, Søren, Grøndalsvej 19, Silkeborg. St. 59.
Skovgaard, Gunnar, Thorsgade 49, Silkeborg. St. 58.
Skærbæk, Thorkild, stud, med., Chr. d. 8.s vej 10, Silkeborg. St. 51.
Smerup, Poul Foppe, lærer, Sportsvej 4, Bramminge. St. 50.
Smidt, Robert B., fuldmægtig, Højbovej 15, Lemvig. St. 29.
Sommer, Jørgen, Solsortvej 27, Silkeborg. St. 61.
Spalk, Rich. Jensen, civilingeniør, fabrikant, Kirkegade 7, Ikast. St. 22.
Spang-Hansen, Ebba, frue, f. Arendrup, St. Thomas allé 2 st., Kbhvn. V.

R. 13.
Staugaard, Jette, „Jægerslund“, Skørping. R. 59.
Stefanson, Lilah, frk., Støvringvej 1, København-Vanløse. St. 59.
Stengård, Karen Elisabeth, frue, f. Sørensen, Præsteager 3, Vedbæk.

St. 54. Sem. 56.
Steninge, Ib, Skovvangen 13, Silkeborg. St. 45.
*Steninge, Rudi, frue, f. Engelsted, Skovvangen 13, Silkeborg. St. 45.
Stilling, Svend, Aldersrovej 8, Silkeborg. St. 56.
Stokholm, Alfred, dir. for Vestbirk højspændingsanlæg, Brædstrup. R. 15.
—Stoye, Eleonora, frue, f. Sørensen, villa „Yrsa“, Fortevej, Riisskov.

R 09. Sem. 14.
Strande-Sørensen, Gert, Vestergade 18, Nykøbing M. St. 55.



56

*Svendsen, Bodil, frue, f. Bienker, Danasvej 20, Horsens. St. 45.
Svendsen, Gerda Evendorf, frk., sagf., Uglebjergvej 2, Roskilde. R. 22.
Svendsen. Karen Marie, frk., Søndergade 12, Ejstrupholm. St. 60.
Søby, Gunner, Remstrupvej 13, Silkeborg. St. 55.
Søgaard, Niels, Sorring. St. 56.
Søgreen, Hanne, frk. Richtersvej 7, Silkeborg. St. 59.
Søndergård, Ellen Marie, frue, I. Brix, „Grønningen“, Tingstrupvej 11, 

Thisted. St. 46.
—Søndergård, Sigrid, frue, Nygade 26, Silkeborg. R. 09. Sern. 20.
—Sørensen, Bodil, Bjark, lærerinde, Torvet 4, Fredericia. St. 49. Sem. 51.
Sørensen, Ejnar, tandlæge, Torvet 4, Viby J. St. 37.
Sørensen, Ellen Margrethe, frue, f. Jørgensen, Svejbæk. R. 15.
Sørensen, Gunnar, stud, polyt., Åhavevej 38, Silkeborg. St. 54.
Sørensen, Hanne, frk., „Egedal“, Svejbæk. R. 55.
Sørensen, Kai, bogtrykker, Vestergade, Silkeborg. R. 22.
Sørensen, Karen Bjark, frue, f. Sørensen, Vissenbjerg pr. Bred, Fyn. St. 47.
Sørensen, Sofie, frue, f. Vogelius, Noteringskontoret, Østifternes Kredit

forening, Jarmers Plads 2, København V. St. 16.
Sørensen, Ulla, frk., oversygeplejerske, Centralsygehuset, Randers. St. 37.
Sørensen, Vibeke Rostgaard, Gravervænget 144, København N.V. R. 53.
Sørensen, Yelva, frk.. Gjern. R. 55.

T.
Tandrup, Per, Borgergade 59, Silkeborg. St. 56.
Tang-Petersen, Elin, frue, f. Dyekjær, Østerled 10, Vejle. St. 47.
Teller, Vibeke, frue, f. Jørgensen, Strandvej 130d4, Hellerup. M x.
Terkelsen, Karen, frk., Ry højskole, Ry. St. 55.
Thellesen, Gunnar, kriminalbetj., Nytorv 13, Ålborg. R. 29.
Thellesen. Inger Marie, frk., læge, Svejbæk. St. 21.
Thisted, Eva, frk., Serup pr. Lemming. St. 61.
Thisted. Inge, frk., Serup pr. Lemming. St. 59.
Thoft-Christensen, Palle, civiling., Agerbovej 31, tv., Kgs. Lyngby. St. 55.
Thomasen, Poul, Tulstrup mark, Ry st. St. 60.
Thomsen, Anna Kirstine, frue, f. Andersen, tandlæge, Egehindsvej 10.

Risskov. St. 35.
Thomsen, Bente, frk., V. Kejlstrup, Silkeborg. R. 59.
Thomsen, Ebbe, Marienlyst, Virklund. St. 61.
Thomsen, Else Hvidtved, frk., Rønneallé 50, Silkeborg. St. 55.
Thomsen, Kirsten Kragsig, frue, f. Sørensen, Ulstrup. St. 52. S. 55.
Thomsen, Selma, frk., USA, c/o propr. T., Eriksborg pr. Silkeborg. St. 35.
Thygesen, S., fabrikant. Ikast. Si. 30.
Tougård, Ingrid, frk., Strandgade 71, Helsingør. St. 60.
Toustrup, Niels Chr., K.F.U.M., Horsens. R. 60.
Transbøl, Merete, frk., Remstrupvej 36, Silkeborg. St. 59.
Troelsen, Birthe, frk., Mågevej 9, Silkeborg. St. 61.
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V.
*Vad, Birgit, frue, f. Jacobsen, Tranevænget 9, Glostrup. St. 46.
Wang, Gerda, frk., korrespondent, Søgårdsvej 7b, Gentofte. St. 44.
Warberg, Dan, sagfører, Brædstrup. St. 43.
Weidemann, Sonja, frk., Bindegarnsfabriken, Rudkøbing. R. 59.
Vermey, Vera, frue, f. Bergenholt (Boskoop, Holland),! Danmark: Carl

Plougsvej 7, st., København V. R. 47.
West, Elin, frk., Horn pr. Fårvang. St. 58.
Westergård, Søren J., Dallerup pr. Sorring. St. 60.
Vilhelmsen, Bente, frk., Broholms allé 6B, Charlottenlund. St. 54.
Vinkel, Else, frue, f. Barslund, læge, v. Bellahøj 17B10, København. St. 42. 
Weesgaard, Ragnhild, frue, f. Vilhelmsen, „Buttergården“, Skagen. St. 32. 
Wærum, Gerda, frue, f. Jensen, Strandagervej 22, Hellerup. St. 25.

Y.
Young, Minna, frue, f. Christiani, Johnston Hall. Johnston, near Hawer- 

fordwest, Pembs, Wales. St. 28.

Z.

Zacho-Lind, Svend, civilingeniør og entreprenør, Peter Bangsvej 74, 
København F. St. 13.

Zethner-Møller, Grete, frk.. Sølystvej 61, Silkeborg. St. 55.
Zethner-Møller, Jørgen, Sølystvej 61, Silkeborg. St. 58.
Zetterstrøm, Gustav, kommunelærer, V. Altanvej 18, Randers. St. 31.
Zeuthen, Jytte, frk., Grøndalsvej 9, Silkeborg. St. 61.

Æ.

Ærthøj, Mogens Holm, Ryttergården, Vinding. St. 60.

0.
Ødgård, Henry, Hostrupsgade 45, Silkeborg. St. 49.
Østerbye, Jan Løwe, Slesvigvej 6, Silkeborg. St. 60.
—Østergård, Ellen, lærerinde, Espergærde. St. 36. Sem. 42.
Østerdahl, Birthe, frk., stud, med., Ansvej 53, Silkeborg. St. 50.
Østerdahl, Inga, frk., Grauballe. R. 59.

Af to ægtefæller eller flere søskende er den enes navn mærket med *. 
Der sendes da intet hefte til vedkommende, og årsbidraget opkræves med 
2 kroner.

— betyder uden for nummer; er opført på medlemslisten for seminarier
ne. som bringes i årsskriftet 1963.



MEDLEMSLISTE C
Medlemmer, som ikke har været i institutionen

Andersen, Bent, sem.lektor, Kjærsgårdsvej 13, Silkeborg.
Baunvig, Inger, frue, lærerinde, Marienlundsvej, Silkeborg.
Bienker, Alfred, provst, Linå præstegård pr. Silkeborg.
Bloch-Jørgensen, Gudrun, frue, Søndergade, Silkeborg.
Brygmann, Axel, adjunkt, Slesvigvej 20, Silkeborg.
Christensen, Gunnar, lektor, Drosselvej 7, Silkeborg.
Ege, G., frk., adjunkt, Nørremarksvej 18, Tønder.
Enemærke, G., forstander, Sølystvej 128, Silkeborg.
Fechtenburg, Else, frue, Hjallesevej 46, Odense.
Fog, Vibeke, frue, adjunkt, Vasevej 9, Holte.
Gram, Cecilie, frue, f. Nielsen, læge, Almindsøvej, Silkeborg.
Granzow, H., cand. theol., Fasanvej 7, Vordingborg.
Gro-Nielsen, K., seminarierektor, cand. psych., Skovvangen 12, Silkeborg.
Hammeris, Erik, adjunkt. Frederiksborg Statsskole, Hillerød.
Hansen, August, lærer, Sølystvej 77, Silkeborg.
Hauschildt, A. M., frue, lærerinde, Godthåbsvej, Silkeborg.
Kjærulf, Nils, adjunkt, Slesvigvej 30, Silkeborg.
Kornum, Viggo, sem.adjunkt, Tjørnevej 5, Silkeborg.
Kristensen, Ellen Leschly, lektor, frue, f. Linderstrøm-Lang, Silkeborghus, 

Silkeborg.
Kristensen, H. Leschly, lærer, Ebeltoft.
Kristiansen, Eivind Mondrup, seminarielærer, Vestergade 72, Silkeborg.
Larsen, Hans Wrektor, Frederiksborg Statsskole, Hillerød.
Larsen, Ida, frue, f. Munck, Skovløbervej, Silkeborg.
Lester, Erik, adjunkt, Nørretorv 4, Silkeborg.
Madsen, Ingeborg, frk., Kochsvej 292, København V.
Madsen, Kjeld, adjunkt, Skolegade, Silkeborg.
Mallett, G., frue, f. Utzon, sem.lektor, Lyngbygade 87, Silkeborg.
Marcussen, Kirsten, frk., lærerinde, Th. Langs Skole, Silkeborg.
Messeli, Erik, seminarielærer, Skoletorvet, Silkeborg.
Munk, Anders, adjunkt, dr. phiL, Sauntes Vænge 9, Gentofte.
Munk, Otto, seminarielektor, Thorsgade 45, Silkeborg.
Nielsen, Anker, skoleinspektør, Grøndalsvej 18, Silkeborg.
Nordentoft, Annelise, frk., cand. mag., seminarielektor, Holgersvej 14, 

Charlottenlund.
Nordentoft, Lorens, adjunkt, Lærkevej 6, Silkeborg
Nyborg, Aksel, adjunkt, Svejbæk.
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Pedersen, Birgit, frue, f. Fabricius, adjunkt, Søholt allé 37, Silkeborg.
Petersen, Børge, adjunkt, Statsskolen, Virum.
Rasmussen, E. V., lektor, Hostrupsgade 2, Silkeborg.
Rasmussen, Folmer, lærer, Århusvej 28, st., Silkeborg.
Rasmussen, Karen, frue, lærerinde, Frederiksberggade 55, Silkeborg.
Rasmussen, Knud, seminarielektor, Åhavevej 74, Silkeborg.
Ravn, Jørgen Chr., forstander, Ansvej 22, Silkeborg.
Ringgaard, Niels, sem. lektor, Solhøjsvej 10, Silkeborg.
Sand Lauridsen, J. N., organist, Åhavevej 68, Silkeborg.
Schrøder, Sv., pedel, Estrupsgade 5, Silkeborg.
Skibsted, Arne, lærer, Knudsgade, Silkeborg.
Skibsted, Vagn, lærer, Skolegade 60, Silkeborg.
Toft, Leo, sem.-lektor, Vibevej 2, Silkeborg.
Toftbæk, Elly, frk., lærerinde, Th. Langs Skole, Silkeborg.
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STEMMESEDDEL 
(A-gruppen) 

indsendes inden 8. juni

□ Laur. Bindsløv □ Bjørn Dybkjær

□ Erik Messell □ Arsenio Maxen

□ Margit Sørensen □ Henry Nielsen

Q Jens Nørgaard

Der må højst sættes kryds ud for 3 navne

Navn: .........................................................................................................

Årg.:...........................................................................................................

TILMELDELSE 
til stævne for seminariegruppen 

2. juni 1902, kl. 18,00

NAVN:...........

ANTAL: DIMMISSIONSÅR:

ADRESSE:

Indsendes senest 30. maj.
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