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KÆRE VENNER!

Det forekommer mig, at dette sidste skoleår i mange hen
seender har været skelsættende og vil blive husket som et 

mærkeligt år, så længe jeg lever.
Sidste foråi' sagde frk. Ege til mig, at hun ville standse sit 

arbejde med udgangen af skoleåret 1949/50. Hvad det betyder 
for os alle, at hun går, har jeg andetsteds i årsskriftet forsøgt 
at sige;.men for mig blev det nødvendigt straks at se frem og 
lægge planer om, hvordan vi skulle ordne seminariets ledelse 
uden hende.

For at gøre en lang historie kort førte overvejelserne til, at 
bestyrelsen har besluttet at ændre institutionens fundats, så de 
tre skoler: Gymnasieskolen med underskole, seminariet med 
tilknyttet forskoleseminarium og endelig øvelsesskolen fremti
dig bliver 3 selvstændige skoler, sammenholdt under institutio
nen, idet de 3 skoleledere alle i kraft af deres stilling er med
lemmer af bestyrelsen, og en af dem er institutionens bestyrel
ses formand og overbestyrer(inde). Fra august i år vil eksa
mensretten på seminariet gå over fra mig til den nye semina
rieforstander, Knud Gro-Nielsen; øvelsesskolen har vedbliven
de hr. Ravn som forstander, men han assisteres i den daglige 
ledelse af hr. Ejnar Jensen, fordi han d. 1. april blev Silkeborg 
bys borgmester, og selv fortsætter jeg som gymnasieskolens 
rektor og institutionens formand.

Samtidig med denne fundatsændring vedtog vi at opfylde 
lærernes ønske om en selvvalgt repræsentant i institutionens 
bestyrelse.

Formelt er disse ændringer knap nok afsluttede, idet vi ven
ter på ministeriets godkendelse; men denne er forberedt i vin
terens løb, og vi regner med, at den vil foreligge inden det nye 
skoleår.
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Antagelig vil mange gamle elever undres over, at vi kan ind
lade os på en så gennemgribende omdannelse af institutionens 
struktur. Ingen kan være mere forundret over det end jeg selv, 
for jeg har altid følt mig bundet af frk. Th. Langs fundats som 
af et testamente. Men institutionens stærke vækst er en kends
gerning, der har gjort det, som før syntes en umulighed, til en 
nødvendighed. Et par tal vil vise det. Alene i de 15 år fra frk. 
Langs død og til efter sommerferien i år er opgangen i elevtal 
for hele institutionen over 50 %, fra 500 til over 800. Og tæn
ker vi tilbage til 1927, da jeg overtog ledelsen af alle afdelin
gerne, så var seminariernes elevtal dengang ikke 100 ialt; efter 
sommerferien nærmer tallet sig 300, idet vi får 9 klasser, alle 
meget store. Gymnasiet havde i 1927 3 klasser, der ikke var 
større, end at de læste sammen i fællesfagene; tallet har vel 
ligget på 50—60 i alt. Nu er der 6 klasser, hvis samlede tal lig
ger op imod 120—30.

Da vi tog spørgsmålet op i bestyrelsen, var vi enige om, at der 
var ingen anden vej. En tilbageskruning af væksten var hver
ken mulig eller ønskelig, og vi har derfor taget skridtet til en 
deling, som forøvrigt frk. Lang også havde tænkt sig mulighe
den af engang i en fjern fremtid; hun kunne blot ikke vide, at 
væksten ville komme så hurtigt, og hun havde aldrig tænkt sig, 
at en deling skulle ske, mens jeg var i funktion.

Ikke desto mindre føler jeg mig tryg for, at det er rigtigt. Det 
muliggør en mere effektiv ledelse af de enkelte skoler, og det 
behøver ikke at forhindre, at institutionen kan holde en fælles 
kurs. Endelig har det den nærliggende fordel, at min egen 
arbejdsbyrde nedsættes væsentligt — og det er heller ikke helt 
upåkrævet.

Lad mig da præsentere seminariets kommende forstander for 
Dem. Ja — han præsenterer sig forøvrigt selv i en artikel her 
i heftet; men i den står der ikke noget om, hvilke forudsætnin
ger han har for at løse sin nye opgave. Han er seminarieuddan- 
net på K.F.U.M.-Seminarium for godt 20 år siden, er 42 år gam
mel, har arbejdet som kommunelærer i København i 10 år, og 
samtidig med sit arbejde tog han embedseksamen i psykologi 
ved Københavns Universitet; derefter har han i 10 år været for
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stander for Skolepsykologisk Kontors Observationskoloni for 
vanskelige børn, » Furesø kolonien« i Birkerød. Den er oprettet 
på hans initiativ, og hans indsats dér har vundet megen påskøn
nelse. Han omtales som en initiativrig og varmhjertet pædagog, 
teoretisk kyndig og praktisk erfaren.

Han har på os gjort indtryk af at være den mand, seminariet 
har brug for. Det er nok første gang, en psykolog af fag får le
delsen af et seminarium i Danmark. Det forekommer mig at 
være på tide, og jeg er glad for at have kunnet medvirke dertil. 
I hvert fald ser jeg med tryghed hen til den ikke fjerne dag, da 
han overtager både frk. Eges og mine opgaver som seminariets 
leder. Jeg vedbliver med mine timer i praktik og vil forhåbent
lig fortsat kunne følge seminariets arbejde, som altid har stået 
mit hjerte nær.

Der venter os flere ændringer i lærerpersonalet; hr. K. V. 
Jensen, som i 6 år har undervist i seminariet og øvelsesskolen, 
har søgt og fået en seminarielærerstilling i Tønder. Det er et 
stort tab for skolen, at han rejser, for han er en af dem, vi havde 
meget tilovers for; men vi ønsker ham alt godt i det nye ar
bejde! Hans timer her fordeles mellem andre af institutionens 
lærere, men hans bortrejse bevirker alligevel, at vi skal have en 
ny lærer. Frk. Else Holst rejser for et år til uddannelse på gym
nastikinstituttet i København og skal have vikar, ny studenter
klasse får vi samtidig med, at forskoleseminariets forberedel
sesklasse begynder, og 1. m. bliver dobbelt. Det giver en stor 
flok nye folk at indarbejde.

Det vil nok interessere vore venner i foreningen, at vi endelig 
i år har fået mulighed for den bygningsmæssige udvidelse, som 
måtte til som følge af den stærke vækst. Den nye øvelsesskole 
er under tag, men endnu langtfra færdig. Den ligger lige overfor 
den gamle på den boldbane, som i nogle år har været den neder- 
ste del af legepladsen. Den kommer til at rumme en dejlig ny 
sløjdsal og 8 store, gode klasser, og der er plads i stueetagen til 
at samles til morgensang og på de andre 2 etager til brede gange 
og til lærerværelse og forstanderkontor. Huset er ret anseligt, 
virker meget større end den gamle skole; men det er også en 
følge af de store seminarieklasser, at lokalerne må være store, 
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når de foruden børnene skal rumme store flokke af voksne. Vi 
glæder os til at kunne byde øvelsesskolen så gode kår; Silkeborg 
kommune, som sender os børnene, giver os gode økonomiske 
betingelser og fuld frihed i ledelsen; derfor ønsker vi, at denne 
skole, som på engang er led i den private institution og led i 
kommunens skolevæsen, skal have en ligeså tilfredsstillende 
ramme om sit liv, som kommunens øvrige skoler har.

Den gamle øvelsesskole har vi besluttet at give en gennemgri
bende restauration og en indvendig fornyelse, der gør det muligt 
at samle alle 6 seminarieklasser der. I mange år har det været 
føleligt, at seminariets elever helst burde have et sted, hvor kun 
de færdedes, og hvor omgangsformer og ordensregler kun ret
tede sig efter deres tarv. Det får de der. Klasseværelserne er 
gode, og ved en snild, lille manøvre med at gøre et par vægge til 
forskydelige døre bliver der en morgensangssal i stueetagen, 
der når som helst kan gøres til 2 klasser igen. Førstesalen bliver 
uforandret, men på andensalen bliver der et nyt forstander
kontor og en rummelig, lavloftet, morsom opholdsstue med til
stødende tekøkken for seminarieeleverne. Og her kan da nor
mallinjens 4 klasser og de 2 studenterklasser skabe et kamme
ratligt fællesskab; og deres nye forstander får et domæne, hvis 
muligheder han frit kan opdyrke, uafhængig af skolen.

Forskoleseminariet og de to præparandklasser får hele første
salen i forskoleseminariets bygning; underskolens fire yngste 
klasser beholder stueetagen der; og så har vi nøjagtigt 13 klasse
værelser i hovedkomplekset til gymnasieskolens 13 klasser, 5 u 
og en dobbelt 1. m. iberegnet. Det slår til og går til — ikke en 
smule for meget, men ikke mere »vandreklasseri«.

Ydermere må vi i sommer ordne vort helt opslidte central
varmesystem, som burde have været fornyet forlængst og var 
blevet det, hvis ikke krigen havde hindret det. Vi bygger egen 
varmecentral i en af vore kældere og forsyner derfra alle insti
tutionens bygninger, nye og gamle, med varme.

Allerhelst gav vi os i lag med også at bygge en gymnastiksal 
til, for vi har allerede i år måttet leje sale i byen og får endnu 
mere brug for gymnastiksalsplads næste år, men hvor den skal 
ligge, kan vi ikke overse endnu.
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Det er således ikke få spekulationer og en meget stor penge
sum, der skal til for at bringe alt dette i orden. Antagelig kom
mer vi til at starte det nye skoleår med yderst kaotiske tilstande; 
men det har vi prøvet før, og når bare det ender godt, kan man 
klare meget.

Når jeg ser tilbage over året, der gik, har der været adskilligt 
at slås med. Langvarig sygdom blandt lærerne har vi haft; frk. 
Østerbye, som har været sygemeldt hele skoleåret på 5 uger 
nær, er ikke rask endnu. Det har vist sig at være en blodsyg
dom, som lægerne først for få år tilbage har opdaget, og som er 
yderst sjælden. Hun behandles på Radiumstationen i Århus, 
men vi håber, at hun snart kommer derfra og kan genvinde 
kræfterne i sommerens løb, så hun kan genoptage arbejdet efter 
ferien.

Selv har jeg for første gang prøvet en længere fraværelse; for 
så vidt var min sygdomsperiode ikke svær for mig selv; jeg lå 
under prof. Warburg på rigshospitalet, og fra den dag, jeg blev 
indlagt, og til jeg blev udskrevet, følte jeg det som en jævn 
fremadskriden i kræfter og velbefindende. Men det var allige
vel ikke rart at måtte give op og give en mængde andre men
nesker ekstra byrder at bære. Dog har vi grund til stor taknem
melighed over, at jeg fik den gode hjælp til at genoprette kræf
terne og få blodtryksforhøjelsen ned.

Efter min hjemkomst var der meget at tage fat på, men jeg 
skal ikke trætte Dem med det. Derimod vil jeg omtale et nor
disk lærerbytte, som jeg fik megen glæde af. Jeg fik i oktober 
meddelelse om, at jeg var udset til at være »byttelærer« med 
rektor Bengt Bolin ved »Göteborgs Folkskoleseminarium for 
kvinnliga elever«. Rektor Bolin kom her i oktober i 14 dage, og 
jeg var hos ham i marts ligeså længe. Vore seminarieelever var 
taknemlige for chancen for denne kontakt med svensk kultur, 
og de opdagede hurtigt, hvilken hyggelig og indtagende mand 
rektor Bolin var. Han fandt sig let til rette og gik ind i alt vort 
med et stilfærdigt iagttagende blik og et muntert smil. Og da 
jeg så kom til Göteborg, tog vi bekendtskabet op og så det til 
gensidig glæde fordybet til venskab. Han står midt i et semi- 
nariearbejde, der vokser i lyntempo. For 3 år siden fandtes se- 
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minariet ikke; nu tæller det 270 elever. Jeg befandt mig svært 
godt blandt de unge piger, der villigt og venligt fulgte mig på 
de små ture ind i dansk digtning, jeg indbød dem på; og det var 
morsomt at se det velordnede arbejde og at mærke den samar
bejdets ånd, der besjælede elever og lærere og leder. Bengt 
Bolin havde et kolossalt administrationsarbejde; men det syn
tes at gå helt friktionsfrit, takket være hans kloge og venlige 
menneskelighed. Han og hans hustru planlagde min tilværelse 
både m. h. til arbejde og fornøjelser, gæstfrit og betænksomt til 
de mindste enkeltheder. Og jeg nød hver eneste dag.

Men nu må jeg standse dette lange brev, som skal bringe Dem 
bud fra skolen. Dog må jeg atter i år sige velkommen til elev
stævnet 1.—4. juli. Nu er det B-gruppens medlemmer, altså 
elever fra gymnasieskolen, som er blevet indbudt ved brev for 
et godt stykke tid siden. Vi har gjort stævnet lidt længere end 
sidst og lagt færre foredrag, for at der kan blive mere tid til 
selve det kammeratlige samvær.

Måtte det nu lykkes at samle en stor flok, som kan få glæde 
af at mødes på kendte steder og falde i henrykkelse over, hvad 
de i fællesskab mindes.

Velkommen!
Silkeborg, maj 1950. Karen Linderstrøm-Lang.



SIDEN SIDST

Da jeg i fjor sluttede mit aarlige referat af begivenhederne 
paa skolen med at byde velkommen til elevstævne den 

2.—4. juli, er det naturligt i aar at fortsætte med at fortælle 
lidt om dette stævnes forløb. For første gang var —■ i henhold 
til »Samfundet«s nye love — kun medlemmer fra de to se
minarier indbudt, ligesom der til stævnet i aar kun er udgaaet 
indbydelse til gymasieskolens medlemmer. Vi havde haabet, 
at denne maade at samle de gamle elever paa — i højere 
grad efter fælles skole-minder og samme interesser — skulde 
bevirke en større tilstrømning til stævnerne, men kan egent
lig ikke sige, at denne forventning opfyldtes i fjor. Imidlertid 
— enhver idé skal jo have en vis tid til at »slaa igennem«, og 
vi fortsætter foreløbig paa denne maade; i sommer samles sko
leeleverne, 1951 er »stævnefrit«; men i 1952 vil der atter blive 
kaldt til seminariestævne. Mød saa talrigt og tag klasse-kam
merater med! Det viser sig altid, at de gamle elever, der forud 
har truffet aftale med andre fra deres hold, faar mest ud af 
stævnet; saaledes var det ogsaa i fjor, da 25-aars-jubilæums- 
holdet fra 1924 var blevet nogenlunde fuldtalligt samlet og i 
høj grad nød at opfriske det gamle kammeratskab, samtidig 
med at de deltog i stævnets forskellige arrangementer. I. det 
hele taget gik det som sædvanligt saadan, at deltager-antal
let ikke influerede paa det gode humør og stævnets vellyk
kede forløb. Den første lørdag aften tilbragtes hyggeligt paa 
skolen med lidt musikalsk underholdning og megen gensyns
glæde og passiar om gammelt og nyt. Det meste af søndagen 
tilbragtes i »det frie«: vi sejlede allerede kl. 10 med en af 
Hjejlebaadene til Himmelbjerget, vejret var godt, man nød 
turen og den medbragte frokost og havde god tid til at bese 
de kendte skønne udsigter og det nye hotel, før turen gik 
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videre til frk. Langs »Hytte« i Svejbæk, hvor der blev budt 
paa eftermiddagskaffe, og hvor der atter var rig lejlighed 
for gamle venner til at finde hinanden og »snakke løs«. Om 
aftenen samledes man i den blaa sal for at høre Fru Anna 
Sofie Seidelin paa sin ejendommlige, levende maade 
genfortælle »K ris tin Lavransdatter«.

Mandag formiddag begyndte man med den obligate gene
ralforsamling, denne gang for afdelingerne A og C. Efter 
beretningen, der i formanden provst Hermansens fravæ
relse blev aflagt af frk. Lang, fulgte nogen diskussion om 
tidspunkt og program for stævnerne; skønt det første er van
skeligt at fastslaa, syntes der dog at være overvejende flertal 
for de første dage af juli. Derefter fulgte valg til bestyrelsen: 
frk. Ellen Josef sen og fru Else Kjerul f-P e t e r s e n 
genvalgtes, nyvalgt blev lærer Olaf Raskmark, Åbyhøj. 
Som suppleant valgtes lærer Jørgen Maibom, Brebøl, 
Sydslesvig.

Efter generalforsamlingen holdt sekretær cand. theol. Otto 
Krabbe et interessant foredrag om »Moderne psykologisk 
pædagogik og kristendom«, der gav anledning til en efter
følgende diskussion, hvori bl. a. fru Seidelin deltog. Efter 
et fornøjeligt middagsmaaltid maatte man skilles, da de fleste 
deltagere afrejste i løbet af eftermiddagen.

Og saa skiltes ogsaa vi lærere for at holde sommerferie. 
Efter ferien begyndte arbejdet »for fuld kraft«, d.v.s. med et 
stort antal elever i alle afdelinger og ikke mindst paa semi
nariet, idet vi for første gang havde 2 »studenterklasser«, dog 
kun for V2 aar; seminarieelever paa denne linje dimitteres jo 
efter 2 ¥2 aar, og altsaa skulde vi have eksamen i december. 
Det var lidt mærkeligt at skulle have lærer-eksamen med 
hele det sædvanlige »ceremoniel«, dimission o.s.v. midt i den 
i forvejen travle tid op mod jul, men ogsaa det gik, de unge 
klarede sig godt og blev »revet væk« til pladser i skolen lige 
fra — eller før — eksamen.

Men jeg maa ikke glemme at omtale »Samfundet«s efter- 
aarsmøde i oktober-ferien i København. Det havde samlet 
mange deltagere og var meget vellykket. Alle gamle elever
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Der var engang

indbydes hertil, ikke blot foreningens medlemme. Fru L e t h, 
frk. .Else Haffgaard og civiling. Svend Zach o-L ind 
havde som »kommité« lagt alt udmærket til rette, formanden 
provst Hermansen talte smukt, frk. Lang fortalte lidt 
om begivenhederne paa skolen, og forøvrigt gik samtalen me
get livligt blandt de mange gamle elever, der var glade for 
at træffe hinanden og flere af deres lærere. Næste møde i 
København den 18. oktober i aar.

Skolens årsfest, fødselsdagsfesten i november, maatte vi i 
aar — for første gang — fejre uden frk. Lang, der, som hun 
selv fortæller andetsteds i aarsskriftet, endnu var paa kur
ophold i København; men hun havde sendt en skriftlig hil
sen til alle festdeltagerne, de voksne elever, forældrene og 
lærerne, som jeg oplæste, og hvortil jeg knyttede gode ønsker 
for skolen og dens fremtid. Derefter sang seminariets og 
gymnasiets kor nogle smukke sange, og saa fulgte en fortrin
lig underholdning ved skuespillerinde fru Ellen Mal
berg, der med fin og ægte kunst levendegjorde en række 
smukke digte og — snart med lune, snart med alvor — 
sang forskellige viser til eget guitar-akkompagnement. Re
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sten af aftenen var der lejlighed til dans og fornøjeligt sam
vær, idet man fordelte sig i den store »Silkeborgsal« (Søn
derport) og de tilstødende restaurationslokaler.

Den nordiske udveksling, hvorom jeg fortalte sidst, har 
været fortsat. Vor 2. gymnasieklasse under ledelse af adjunkt 
G. Christensen og lektor Rasmussen var kort efter 
sommerferien gæster i Ar en d a 1, samtidig med at en klasse 
fra A r e n d a 1 gymnasium, ledsaget af lektor Sørensen 
cg lektor Somdalen var paa besøg her. Som sidste aar 
deltog de unge baade her og i Arendal en del af formiddagen 
i undervisningen sammen med deres kammerater, og forøv
rigt vekslede udflugter og spadsereture med fester i hjem
mene og paa skolen. Med Kalmar kom der ikke i aar nogen 
udveksling i stand; til gengæld foretog 3. seminarieklasse un
der ledelse af Hr. M o n d r u p-K ristiansen en rejse til 
Gävle, fra hvis seminarium vi sidste aar havde haft et lille 
besøg. De blev gæstfrit modtaget paa Gävle seminarium og 
havde stort udbytte saavel af samværet med svenske kam
merater og indblikket i svensk lærer-uddannelse som af 
ekskursionerne i Gävle og omegn; paa hjemrejsen blev der 
tid til kortere ophold i Uppsala og København.

I de allersidste dage har vi dog set lidt til Kalma r-ung- 
dom ogsaa her paa skolen; Silkeborg-afdelingen af forenin
gen »Norden« havde nemlig besøg af en klasse fra handels
gymnasiet i Kalmar under ledelse af revisor R y 1 é n og frue, 
og de fik nogle lektioner her paa skolen i dansk litteratur og 
erhvervsgeografi og var indbudt til en aften-fest sammen 
med nogle af vore unge.

Om den anden udmærkede form for udveksling —- lærer
udvekslingen, der dennegang blev til en rektorudveksling 
med rektor B o 1 in fra Göteborg, fortæller rektor selv an
detsteds.

Til fremme af den nordiske interesse og forstaaelse tjener 
naturligvis ogsaa besøgene af »Norden«s rejselektorer, som 
vi hvert aar kan glæde os over, i aar fil. mag. fru Märtha 
H e 11 n e r, der talte om »Dalarne i konst och litteratur« (med 
lysbilleder og film) og lektor frk. Ragni Bjerkelund,
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Der var engang

Oslo, der holdt 2 foredrag: »Nyere norsk humor« for de voks
ne elever og »Til fjelds i Norge« for børnene.

Andre »pust udefra« har vi bl. a. faaet gennem et besøg af 
den engelske præst Mr. Heymann fra New Zealand, der 
fortalte os om det freds- og hjælpearbejde bl. a. i Polen og 
Tyskland, som han og hans hustru i de sidste aar har viet alle 
deres kræfter; endvidere har lektor frk. Sofie Petersen 
holdt et meget interessant og fængslende foredrag — med 
fortrinlige lysbilleder om »Gamle danske kolonier«, og vice- 
inspektør Arne Jørgensen, Esbjerg, har — for semina
riets ældste elever — talt om »Den frivillige ungdomsunder
visning«.

»Hugin« og seminarieforeningen har fortsat deres virksom
hed med foredrags-aftener og fester, bl. a. med større og 
mindre dramatiske fremførelser. »Hugin« havde saaledes til 
sin vinterfest paataget sig den store opgave at opføre »Der 
var engang«, instrueret af adjunkt G. Christensen.

Vor forbindelse med den danske skolevirksomhed i Syd
slesvig er i aar ikke alene fortsat gennem de lærere, der er 
udgaaet herfra —• af det hold, der dimitteredes i 1949, søgte
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6 til Sydslesvig —, men ogsaa derigennem, at vi i aar har 4 
unge sydslesvigere til uddannelse her.

Saa vil jeg da slutte denne min sidste beretning om begi
venhederne paa skolen »siden sidst«; fra sommerferien træk
ker jeg mig nemlig tilbage som pensionist, og selv om jeg 
naturligvis stadig vil følge skolen, faar jeg dog ikke den dag
lige kontakt med skolens liv, som er forudsætningen for en 
saadan rapport. — Det er vemodigt at sige »Farvel«; megen 
glæde har arbejdet blandt de unge givet mig, og meget vil 
jeg naturligvis komme til at savne, men e n gang skal jo være 
den sidste, og jeg har altid tænkt, at man ikke skulde blive 
ved for længe. Men jeg haaber, at det alligevel skulde blive 
muligt at bevare nogen forbindelse med tidligere elever, og i 
dette haab sender jeg alle gamle venner en hjertelig hilsen.

Solsortvej 212, Silkeborg, i maj 1950.
Kristine Ege.



FRK. EGE GÅR

Når skoleåret 1949/50 går til ende, standser frk. Kristine Ege 
sin virsksomhed her ved seminariet. Hun har givet »Th. Langs 
Skoler« hele sin arbejdstid, fra hun i 1909 som ung nyeksami- 
neret lærerinde sluttede sin uddannelse på Th. Langs Semina
rium, og til pensionsalderen blev nået. På en kort afbrydelse 
nær — en faglærerindeuddannelse i København — har hun i 41 
år tjent skolen, først som lærerinde i børneskolen, så i dagligt 
sekretærarbejde for frk. Theodora Lang, fra 1915 som semina
rielærerinde, fra 1918, da institutionen dannedes, som medlem 
af bestyrelsen og fra samme tid som seminariets medhjælpende 
forstanderinde.

Jeg har selv set frk. Ege i alle funktioner. Da jeg i 1914—16 
gik på seminariet, underviste hun i barneskolen, men sad daglig 
ved den gamle sekretær i frk. Th. Langs kontor, og da frk. Lang 
blev syg i december 1915, overtog hun den 3die klasse, jeg gik 
i, og førte os op i pædagogik den følgende sommer. Da jeg vendte 
tilbage efter min embedseksamen i København, så jeg hende 
som bestyrelsens protokolfører, og da frk. Lang i 1927 overdrog 
eksamensretten for skolen og seminariet til mig, gik vi ind i et 
dagligt samarbejde om seminariets ledelse.

Alt, hvad frk. Ege påtager sig, gør hun med dygtighed og 
omhu; ingen bagatel er for lille til at blive ordnet godt. Lad mig 
først lovsynge hende for de ting, andre ikke véd saa meget om. 
Institutionens bestyrelsesprotokol — en diger, tæt beskrevet 
bog, er på få sider nær ført af hende. Det står der altsammen, 
klart og godt, med få rettelser. Når mødet skal slutte, læser hun 
det hele op, flydende og sammenhængende, selv om hun under 
hele mødet ubesværet har deltaget i samtalen! Eller hvem kan 
som hun affatte ministerielle indberetninger og officielle pa
pirer med en sirlighed, så man afgjort må tro, at det har moret
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hende kolossalt at få det hele så fint? Eller se hende i en kreds 
af folk, der sammen udregner tal eller karakterer! Trænede 
optagelseskommissioner har siddet for at udregne gennemsnit; 
men frk. Ege var først færdig og havde færrest fejl.

Og så er dog alt det udenværkerne. Det er, når vi kommer til 
eleverne, at hendes egentlige talent åbenbarer sig. Hun fik i 
ungdommen — vel netop i frk. Th. Langs pædagogiktimer — 
en indvielse til lærergerningen, der løftede den højt op over 
levebrødets sfære. En forpligtelse, et ansvar, et kærlighedsværk 
— det passer meget bedre med hendes personlige anlæg; og da 
den nyere pædagogiks »opmuntrings«metoder stærkt under
stregede opdragerens ansvar, slog den idealistiske »plus«-pæ
dagogik helt igennem hos hende. »Hjertets renhed er at ville 
eet«. Og det ene, hun ville, var at hjælpe, ved sin tillid, ved sit 
udholdende håb om vækst for alt godt og ved sin stædigt lys
seende kærlighed. Når valget stod mellem ros og ris, har frk. 
Ege altid forsmået riset og søgt med lys og lygte efter noget at 
rose. Når en elev bare havde sat sin fod indenfor og var ophørt 
med at være et navn i et brev, var han fredhellig, ikke sådan, at 
der ikke kunne øjnes fejl ved ham, men sådan, at han på alle 
måder skulle støttes og stives af. Noget at rose og at forsvare 
kan frk. Ege altid finde, når det er elever, der er tale om.

Hvad under da, at det seminarium, hvor hun har virket så 
længe og utrættet, vil følge hende til dørs med tak og hyldest 
og med en stærk følelse af, at hun vil savnes.

I mere end en menneskealder har hun mødt vore unge med 
smil og varme, og det skulle gå underligt til, om ikke varmen, 
hun har givet til så mange, vil bevares i hendes sind også udover 
arbejdsdagen.

De mange hilsener her i heftet fra gamle elever af yderst for
skellige årgange tyder på, at hendes venner ikke vil slippe hen
de. Og fra mig selv skal afskedsordet være en varm tak til min 
nærmeste hjælper for uselvisk hjælp og personligt venskab.

Silkeborg, i maj 1950.
Karen Linderstrøm-Lang.
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EN CENSORS RØST
Kære frøken Ege! Det er nu vistnok gennem henved 15 år, 

vi som i går og i dag har siddet sammen ved det grønne bord, 
og jeg kan sige, at der aldrig har været vekslet andet end 
gode og fredelige Ord imellem os. Jeg har set op til den faglige 
indsigt, De i samtalen med de unge lagde for dagen, og skønnet 
på den sans for orden og klarhed, De forstod at vække hos dem 
(de blå arbejshæfter fra Th. Lang var altid mønstergyldige). 
Men mest af alt har jeg år efter år kunnet glæde mig ved det 
moderlige sind, hvormed De så åbenbart omfattede hver enkelt 
i flokken, de svage som de dygtige, — ja, mest de svage. Der
igennem har De, jeg tror Dem selv ubevidst, givet de unge det 
bedste eksempel, en lærer kan give dem, og tegnet et forbillede, 
som selv en censor ydmygt må bøje hovedet for.

Må jeg med mit glas hilse på Dem og sige Dem tak!
Hans Kyrre.

HILSENER FRA GAMLE ELEVER
Th. Langs Seminarium — uden frk. Ege!?. — Man har svært 

ved at forestille sig, hvordan det vil blive. Man håber det bed
ste; traditionerne lever videre; og den nye forstander hører man 
alt muligt godt om.

Men — kære frk. Ege! Da vi gik på seminariet i midten af 
30’erne, stod De simpelthen i centrum for vort daglige arbejde. 
Mild og venlig var De, respekteret og afholdt, krævende over 
for Dem selv — og andre. Det var jo Dem, som krævede af os, 
at vi ikke svigtede arbejdet — venligt, indtrængende og ved
holdende. Og De kunne gøre det uden at krænke eller irritere 
Deres elever, for De moraliserede ikke professionelt og uper
sonligt. De var tværtimod personligt engageret i den enkeltes 
ve og vel, fordi De omfattede alle Deres elever med en interesse 
og — hvorfor ikke sige det ligeud — en kærlighed, som var 
næsten ubegribelig. Det følte vi allerede dengang, men da spe
kulerede vi ikke så stærkt over det. Deres altomfattende om
sorg for os var gennem fire år en af vor tilværelses grundele
menter, som vi trygt kunne forlade os på. Når vi nu tænker 
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tilbage og prøver at forstå det, bliver det ubegribeligt, at Deres 
medmenneskelighed kunne favne så vidt, over de stadig skif
tende årganges brogede mangfoldighed. Men De svigtede ingen; 
De tog del i den enkeltes personlige sorger og glæder, De kendte 
vore vanskeligheder med arbejdet, og som ingen anden kunne 
De ved eksamensbordet med uendelig tålmodighed søge 'rem til 
selv de spædeste kundskaber — hvorefter De sejgt og udhol
dende talte Deres elevers sag over for de strenge censorer. Og 
var der enkelte af eleverne, som begik alvorlige fejltrin, søgte 
De længst muligt at forstå og tilgive.

Til gengæld for alt dette vandt De vor fulde tillid og hengi
venhed. »Gammel kærlighed ruster ikke« — heller ikke Deres 
kærlighed til os »gamle« elever. Jeg fik lov at besøge Dem en
gang, adskillige år efter vor dimission, og oplevede, hvorledes 
De stadig formår at følge Deres elever og aldrig forsømmer 
nogen lejlighed til at høre nyt om dem. Sjælden er jeg blevet 
»pumpet« så grundigt, og dog var De så vel informeret om mine 
seminariekammerater, at jeg flere gange måtte føle mig helt 
beskæmmet.

Men også vor hengivenhed for Dem varer ved. Gennem snart 
mange år mødtes et par gange årligt en kreds af yngre lærere 
og lærerinder i Århus udgået fra Th. Langs Seminarium, og 
naturligvis drejede samtalen altid før eller siden ind på vore 
fælles minder fra seminarietiden. Og så slog det aldrig fejl, at 
vi pludselig sad og talte om Dem — altid godt — vi talte om 
minder, som varmede, så ansigterne lyste op, og der faldt mange 
hjertelige ord. For to-tre måneder siden oplevede jeg ganske 
det samme i en tilsvarende kreds i København. Det kan ikke 
være anderledes. De står for os som centrum for det daglige liv 
på seminariet, for en lang række lyse og gode minder. Derfor 
kan vi ikke forestille os, hvordan livet vil forme sig på semi
nariet uden Dem — men anderledes må det blive; for os »gamle« 
elever vil De ikke kunne erstattes af nogen anden. Vi glæder os 
over, at vi er med i Deres store vennekreds —- for det er vi alle 
— og vi er taknemmelige for, at vore minder fra seminarietiden 
kan samles om Deres skikkelse.

L. Bindsløv Frederiksen (dim. 37).
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Til sommerferien trækker frk. Ege sig tilbage fra seminariet. 
Vi, der har haft den glæde at have været frk. Eges elever, vil 
gerne benytte lejligheden til at sige hende en hjertelig tak for 
alt, hvad hun var for os. Ikke alene hendes store faglige dygtig
hed, men også hendes værdifulde, personlige menneskelige 
egenskaber kom os i høj grad til gode.

Det er ikke for meget sagt, at der var et særlig hjerteligt for
hold mellem frk. Ege og hendes elever, og det skyldtes først og 
fremmest hendes aldrig svigtende interesse for eleverne. Man 
kunne trygt henvende sig til frk. Ege; hun var altid rede til at 
hjælpe og havde et sjældent medfølende sind. Hun ligefrem af 
hjertet sørgede med de bedrøvede og glædede sig med de glade, 
og at det var ægte, nærede man ingen tvivl om.

Også efter seminarietiden har vi til vor glæde mærket, at frk. 
Ege stadig husker gamle elever og interesserer sig levende for, 
hvordan det går dem.

Frk. Ege vil blive savnet af mange, når hun nu trækker sig 
tilbage. Vi gamle elever, der skylder hende så meget, vil ønske 
hende mange gode år endnu, og vi håber, at hun også i frem
tiden vil glæde os ved lige så flittigt som før at tage del i vore 
elevsammenkomster.

Ellen Hafgård (dim. 1939).

Uselvisk i sin tænkemåde, altid parat til at hjælpe de unge 
med et godt råd, grundig i sin undervisning og med en fast tro 
på alt det gode og smukke i livet.

Således kan man karakterisere frk. Ege, der i næste måned 
— desværre — trækker sig tilbage fra sin livsgerning på semi
nariet efter så mange års trofast arbejde i stort som i småt.

Vi, der har haft den lykke at lære frk. Ege at kende, bliver 
bedrøvet over at høre, at frk. Ege holder op, men tænker vi fra 
1940 tilbage på de 4 gode år på Th. Langs seminarium, fyldes vi 
med glæde ved tanken om alt det uvurderlige, der udgik fra 
Dem, frk. Ege.

Siddende ved skrivebordet ser jeg i glimt årene 1936—40 pas
sere revy. Jeg véd, de 4 år for mig fik en særlig betydning. Det 
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var i de helt unge år, hvor man ikke altid vai' herre over sine 
handlinger. I tunge og mørke perioder søgte jeg da til Dem, frk. 
Ege, og aldrig forgæves.

Kære frk. Ege! Tak, tak for alt, hvad De var for os i de 4 år. 
Tak for al Deres hjælp og interesse for os i årene efter vor di
mission.

En personlig tak for alt, hvad De gjorde for mig. Uden Deres 
støtte og opmuntring havde jeg aldrig nået målet.

Måtte De, kære frk. Ege, få lov til at nyde Deres otium i man
ge år — fredfyldte og lyse år — det fortjener De. De fik mange 
skuffelser, men altid så De det lyse i situationen, og deres per
sonlighed strålede gennem alt trods vore fejltrin.

Tak, kære frk. Ege, De var altid de unges støtte!

Randers, den 22. maj 1950. Arsenio Maxen (dim. 1940).

Kære frøken Ege! Lyngby, maj 1950

Når De nu står foran at sige farvel til seminariegerningen, er 
vi en del, som føler trang til at sige Dem en særlig tak.

Fra tiden i Silkeborg husker vi Dem som den altid veloplagte 
lærerinde med den fast forankrede tro på det godes endelige 
sejr. Aldrig sparede De Dem selv, men opsøgte vanskeligheder
ne, hvor de var at finde; altid var De parat til at hjælpe den 
svage — den, som næppe magtede at stå alene — vel vidende, 
at nogle derfor anså Dem for at være naiv eller tossegod. Deres 
lærergerning var først og fremmest lagt an på det karakterud
viklende, og med Deres indsigt i og forståelse af sjælelivet har 
De virket og virker stadig langt ud over seminarietiden. For os, 
som har haft den lykke at have Dem som lærerinde og lærte at 
kende og holde af mennesket bag pædagogen, står årene i Silke
borg altid i et særligt lys, og ofte trænger Deres ord til os sig på. 
Deres ranke, uselviske personlighed er i sandhed et smukt ek
sempel til efterfølgelse, og mange er vi, som gennem Dem fik 
noget at leve på. For det siger vi Dem allermest tak — og ønsker 
Dem et langt, lykkeligt otium.

Deres hengivne, gamle elev
Erik Bornø — årgang 1942.
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Det bliver jo nok med nogen skepsis, vi gamle Th. Lang’er vil 
se på kommende Th. Lang’er — for hvordan kan man blive or
dentlig uddannet (på andre seminarier må man jo klare sig som 
bedst, ganske vist) uden frøken Eges daglige tildelinger af smil 
og skænd, uden hendes sikre følgen med i alt, hvad der angår 
hver enkelt seminarieelev?

Vi er glade for seminariet og taknemmelige over, at vi havde 
frøken Ege at ty til — og vi har med undrende glæde mærket, 
at hun på sjælden vis har formået at vedligeholde interessen fra 
elevtiden. Vi kender jo alle skuffelsen over, at en forgudet lærer 
helt har glemt en — det er menneskeligt og vel også rimeligt; 
her er kun skuffelsen, hvis frøken Ege ikke er hjemme, når vi 
en sjælden gang besøger Silkeborg.

En omtale af frøken Ege ville ikke være helt rigtig uden at 
nævne Pestalozzi og hans pædagogik. Thi foruden den øjeblik
kelige hjælp, frøken Eges omsorg giver, er der igennem den 
skabt beviser for, at »kærlighedens pædagogik« lader sig prak
tisere.

For smilene og de venlige nik og for den tro, de skabte, siger 
vi tak så meget, som dette ord nu kan udtrykke det — og vi 
ønsker et fortsat rigt og virksomt liv med en stadig og usvækket 
tro på mulighederne i menneskene.

Hans Frederik og Rigmor Christensen, 
1943.

Når frøken Ege nu går af som medforstanderinde på Th. Langs 
seminarium, er jeg sikker på, at alle vi fra 1944 sender en venlig 
tanke til dette elskelige menneske, som i flere år skulle være 
vor nærmeste medarbejder. Frk. Ege var for os en personlighed, 
hvis hjertevarme strømmede imod os i timerne, på kontoret og 
uden for skolen. Frk. Eges store erfaring og kunnen så vi i hen
des pædagogik- og psykologitimer, hvor hun gennem historien 
og den nyeste forskning viste sin kærlighed til børnene. Vi var 
vel ikke dengang altid lydhøre over for frk. Eges tanker, især 
kunne vi trække på skulderen af hendes urokkelige tro på det 
gode i menneskene og afsky for håndfast og kold behandling af 
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børnene. Men for mange af os har tiden givet hende ret; vi har 
nu i en årrække stået i det praktiske arbejde, og hendes ord til 
os og behandling af os har ofte hjulpet, når problemerne meldte 
sig. Et større resultat kan en vejleder vel næppe opnå!

Kære frk. Ege! Som vi dengang på hin uforglemmelige dag, 
da De fyldte 60 år, var personlig til stede og hyldede Dem, såle
des vil vore tanker med den samme varme være hos Dem, når 
De for sidste gang lukker »Pædagogikens Historie«.

C. H. Thaning Liniger (dim. 1944).

For gamle elever er frk Eges navn uløseligt knyttet sammen med 
alt det, som indebæres i begrebet: Th. Langs Seminarium. Hvor ofte 
er det ikke sket, at frk. Ege kom på tale, når gamle seminarie
elever fandt sammen en hyggelig stund og begyndte med: Kan 
du huske?

Hvad var det, der gjorde, at hun i så høj grad fik betydning for 
os elevei’ og kom til at præge seminariet med sin person?

At frk. Ege fagligt set er en dygtighed, er velkendt; at hun som 
den daglige leder af seminariet har været fortrinlig, er indisku- 
tabelt; men med disse kendsgerninger er ikke det vigtigste sagt, 
hvor vigtige de end maatte være. Det, der har haft afgørende be
tydning i forholdet mellem hende og eleverne, har utvivlsomt 
været hendes milde, tillidsfulde og forstående væsen, som ud
stråler en ægte varme og hjertelighed. Frk. Eges tid har været 
stærkt optaget, men aldrig mere, end at hun har haft tid til at 
hjælpe. Aldrig blev en elev mødt med mistillid, mistænksomhed 
eller uvilje, altid med et smil og et: kom lige med ind på kontoret, 
så kan vi snakke om det. Der var een ting, vi elever altid var 
bombesikre på: frk. Ege vil os det bedste!

Jeg føler trang til at nævne et par ting mere. Frk. Ege er en god 
demokrat — jeg nævner det, fordi det ikke er alt for almindeligt 
i vore dage. Hun kan virkelig tåle, at man har en anden mening 
om tingene, end hun selv; ja, man har undertiden indtrykket af, 
at det glæder hende alene ud fra den betragtning, at der har væ
ret tankevirksomhed, samtidig med at hun med en urokkelig ro 
fastholder, hvad der er hendes overbevisning, uden at hun dog 
hermed afstår fra påny at vurdere tingene.



24

Og det andet: frk. Ege har været med til ved sin daglige færd at 
bringe vidnesbyrd om den kraft, som kan hentes i kristentroen. 
»Ej med stora later och starka ord«, men gennem sit stille og dog 
så rige virke udstråler hun en kraft, hvis udspring ingen er i 
tvivl om.

Det vil blive et stort savn for Th. Langs Seminarium ikke mere 
i det daglige at have frk. Eges arbejdskraft; men forhåbentlig vil 
seminariet stadig have lejlighed til at nyde godt af den glæde, in
spiration og tro, som udgår fra hendes rige personlighed.

Jørgen Maibom (dim. 1946).

I 1826 besøgte Pestalozzi en skole i Beuggen. Her fik han af 
eleverne overrakt en egekrans. Bevæget afslog han den og 
sagde: »Ikke mig, men ungdommen tilhører kransen«. —Vi skal 
ved dette skoleårs udgang sige farvel til forstanderinde frk. 
K. Ege. En lang arbejdsdag i skolens tjeneste vil dermed være 
endt.

På Th. Langs seminarium er vi en flok af elever, der kunne 
ønske at overrække frk. Ege en egekrans, men vi ved, at frk. 
Ege vil svare med Pestalozzis ord: »Ikke mig, men ungdommen 
tilhører kransen. «

Som forstanderinde vil vi huske frk. Ege som den, der ledede 
seminariets daglige arbejde på en bestemt, myndig, men altid 
kærlig måde. Era timerne husker vi frk. Ege levendegøre de 
store pædagogers tanker. Vi følte, at det var en hjertesag for 
frk. Ege, at vi kom til at se det store og værdifulde i det at blive 
pædagog — omend i det små.

Det er med vemod, vi tager afsked med frk. Ege. Vi vil min
des hende, som det kærlige og omsorgsfulde menneske hun var. 
Når vi kom til hende med vore sorger og bekymringer, havde 
hun tid til at høre på os og viste os altid et forstående sind og 
var villig til at hjælpe os på alle måder.

I stedet for en egekrans sender vi en ordenes krans, der skal 
udtrykke seminarieelevernes hjerteligste tak for tiden, der er 
gået, og samtidig udtale ønsket om mange rige og lykkelige år 
fremover.

H. Nørgård Bak, P. Vermund Jensen,
fmd. f. sem.foreningen. fmd. f. elevrådet.



FRK. RIGMOR CHRISTENSEN

Ved sidste skoleårs afslutning sluttede frk. Rigmor Christen
sen sin lange arbejdsdag ved Th. Langs Skoler, idet hun søgte 
pension, 5 år før pensionsalderen. I det sidste hefte omtaltes 
dette ikke; hun ønskede selv at glide så ubemærket som muligt 
ud af rækkerne, fordi det føltes vemodigt at nødes til at opgive 
arbejdet før normal tid. En tiltagende svækkelse af hørelsen 
gjorde det nødvendigt, og navnlig i det sidste skoleår beredte 
denne lidelse hende store vanskeligheder.

Imidlertid vil hendes mange venner blandt foreningens med
lemmer sikkert gerne sende hende en taknemlig tanke. Hun 
var en af skolens egne, havde levet i den helt fra sine egne 
første skoledage, over seminarieuddannelsen og ind i lærer
gerningen. Der var stil over frk. Christensen; hun havde sin 
egen stilfærdige form, præget af, at hun tilhørte byens gode 
borgerskab og var indlevet med alle forhold, som kom børnene 
ved. Hendes undervisning var grundig og sober, og hendes op
dragende evne lå i selve hendes væsens venlighed og hendes 
blide smil. Både børn og voksne befandt sig vel sammen med 
hende og lærte at respektere hendes omhu i arbejdet og hen
des kærlighed til dansk og nordisk sprog og poesi, og hendes 
vejledning i religion og historie. Denne kærlighed brugte in
gen store ord, men havde det selvfølgeliges trygge vægt.

Hun var i alle årene en af dem, der byggede med på »Th. 
Langs Skoler«, trofast og loyalt, en medarbejder, der altid 
gerne tog sin del af byrderne, en munter og hyggelig kollega, 
et fint menneske.

Skolen skylder hende megen tak, og alle vil vi ønske hende 
gode år fremefter; vi ved, at hun aldrig svigter skolen, men for
bliver i dens vennekreds som før.
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DØDSFALD
En af Th. Langs Seminariums elever fra 1942, Johannes Han

sen, døde ganske ung; han omtales varmt i den lokale presse: 
Lærer Johannes Hansen, Hjeds skole, er død som følge af en 
blodsygdom, ca. 30 år gammel. Dette budskab vil blive mod
taget med vemod overalt på egnen og ikke mindst i skoledi
striktet, hvor lærer Hansen ved sit venlige og stilfærdige væ
sen havde gjort sig afholdt af forældre og børn, ligesom det 
også var befolkningens bestemte indtryk, at han udførte et 
godt arbejde i skolen. Ved begravelsen var så godt som hvert 
eneste hjem i skoledistriktet repræsenteret.

TH. LANG’S-VÆRELSET PÅ KVINDEREGENSEN
Th. Lang’s værelset har i flere år været beboet af os ukendte 

studerende. Det var derfor en glæde at få at vide, at én af vore 
gamle elever, stud. med. Else Barslund, nu er blevet alumne og 
befinder sig godt der.

I adskillige år har det værelse, hvortil elevforeningen sam
men med frk. Th. Lang har skaffet midlerne, været beboet af 
elever fra andre skoler. Endelig i marts i år er stud. med. frk. 
Else Barslund flyttet ind i det, og jeg havde fornylig et glad 
brev fra hende, hvori hun udtrykker sin taknemmelighed over 
at få lov til at afslutte sin studietid under så gode opholdsvilkår.

Det er en glæde for os, som har indstillet hende til værelset — 
elevforeningens formand og skolens rektor — at det denne gang 
lykkedes at få en af vore ind, og vi ønsker, at hun må vedblive 
at være ligeså glad for det som nu!



DANMARKS NYE UNDERVISNINGSMINISTER
STUDENT FRA TH. LANGS SKOLE

Ved undervisningsminister Bornholts udnævnelse følte jeg 
det som noget hæderfuldt for os, om han, der har stået 

som medlem af foreningen, vist lige siden sin studentereksa
men, ville vedkende sig forbindelsen med sin gamle skole ved 
at sende en hilsen til årsskriftet. Her er hans svar:

Rektor Karen Linderstrøm-Lang, Th. Langs Skole, 
Silkeborg.

Kære rektor.

Hjertelig tak for Deres brev, der varmede en gammel elev 
om hjertet. De spørger, om jeg kunne tænke mig at skrive et 
par linier til årsskriftet. Hellere end gerne. Må jeg have lov 
til at skrive det, som jeg har at sige, i form af et almindeligt 
brev, der lader minder og refleksioner strømme frit?

Min gymnasietid var både en besværlig og en god tid. Den 
var besværlig, fordi den viden, vi hellere end gerne tilegnede 
os, mødtes med så heftige indre brydninger. Vi levede det, vi 
læste. Vi fortsatte med nye bøger i vor fritid — og for mit 
vedkommende var en ellers sund fysik på nippet til at bukke 
under. Jeg blev i 1. gymnasieklasse ramt af tuberkulose og 
måtte et år på sanatorium.

Trods alt var der noget, der ragede op over alle trængsler. 
Der var bøger og mennesker, små og store begivenheder. Kor 
mig var den danske litteratur den uudtømmelige reserve. Jeg- 
skrev noveller og digte derhjemme i mit hvidkalkede værelse 
i Borgergade, og det var mit højeste ønske på en eller anden 
måde at komme til at skrive. I gymnasiebladet udkom mit 
første digt.
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Det er vanskeligt at fremhæve den ene lærer fremfor den 
anden, for alle havde noget at bringe os. Dog var der to, der i 
særlig grad fik betydning for mig. Lad mig nævne min dansk
lærer Lund først. Hans undervisning kunne virke lidt tør, 
men der var ild bag den reserverede form, og samtalerne var 
en kilde til stadig ny inspiration. Han tog med humør mod en 
versificeret stil, og man var altid velkommen i hans hjem. 
När der i mit studenter vidnesbyrd kom til at stå, at jeg var 
et menneske »med megen selvstændighed i opfattelsen«, 
skyldtes dette udtryk utvivlsomt ham. Han kaldte på selv
stændigheden. Det morede ham at tirre modargumenterne 
frem og at sætte spørgsmål ved det altfor selvfølgelige. Hans 
undervisning var i bedste forstand sokratisk.

En mand af ganske anden type var kandidat H a a r, der nu 
— så vidt jeg véd — er lektor i Horsens. Han var endnu en ung 
mand med et tindrende gaminagtigt smil. Han havde bevaret 
noget af drengesindet, og alligevel stod der nu og da som en 
skygge omkring ham. Hans ord var hele og stærke — og dog, 
ja, jeg ved ikke, jeg har heller ikke ret til at gå et endnu le
vende menneske for nær på livet — men der kunne ind imel
lem smilene være en egen vemodig og uforløst higen, som på 
en mærkelig måde bevirkede, at vi, der selv var unge og 
higende sind, intimt forstod ham.

Han fortalte om Goethe på en så personlig og ægte måde, 
at jeg senere, så snart lejlighed bød sig, foretog en pilgrims
rejse til Goethestederne. Ak ja. Hvad der dengang syntes evig
hed og fred, er nu ødelagt af bomber. Vi var trods alt en hel
dig generation, at vi forinden Ragnarok fik lov til at se hint 
fjerne land med dets roligt afklarede konturer. — Når vi se
nere har kunnet bevare freden midt i stormen, har en lærer, 
hvis undervisning ikke blot var kendsgerninger men ånd, 
utvivlsomt sin store del af æren for det.

Hvordan var vi dengang? Vi drømte vist lidt flere drømme 
end de, der nu er unge. Vi reagerede stejlere. Jeg følte i mig 
en flammende protestens ånd; jeg skrev endogså et proteste
rende digt om selve den kloge og retsindige Th. L an g. Hun 
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svarede ikke med repressalier, men viste tværtimod senere 
den største hjælpsomhed og tillid.

Min helt var Prometeus: Manden, der ranede ilden fra gu
derne og ved dens hjælp skabte en ny kultur, — Prometeus, 
der lænkedes til klippen og dog i sin totale afmagt hånede 
Zeus. Det forekom mig, at vi stod foran porten til en ny ver
den, hvor menneskeligheden skulle sejre over både den golde 
rigdom og den kolde fattigdom — en port så svimlende høj, 
at skolen blot var som en lille portnerbolig foran den.

Hvordan er ungdommen nu? Har den allieret sig med den 
nærmeste virkelighed og slået sig til tåls med det, som 
eksamenskravene nøjes med. Jeg håber det ikke og har for
øvrigt heller ikke grund til at tro det.

I aftes havde jeg besøg i mit hjem af en snes unge arbejde
re, der havde bedt mig om lov til at komme og stille spørgs
mål. De ville vide noget om skolen og dens problemer. Men 
det varede ikke længe, før samtalen drejede sig om livsan
skuelser. Her var det, det brændte på.

I mit sidste ar i gymnasiet var det spørgsmålet om liv og 
død og tilværelsens mening, der for mig var det afgørende. 
Jeg ville vide, hvad et menneske kunne vide. Jeg gik ind i det 
teologiske studium for at komme i en nærdyst med proble
merne uden tanke på eksamen eller senere forpligtelser. Der 
var noget, der først måtte klares.

Sådan er det altså endnu i hvert fald visse steder.
Jeg vil ønske, at min gamle skole, som jeg skylder så me

get, altid vil have evne til at sende de unge ud over de af
stukne grænser, evigheden i vold. Jeg vil ønske, at der altid 
må være det samme gode og berigende venskab mellem læ
rere og elever som i min tid. Når jeg ved lejlighed er i Silke
borg og passerer den kendte lave trappe foran hoveddøren, 
letter jeg i ærbødighed på hatten. Tak for viden og proper 
pædagogik — og endnu mere tak for ægte menneskelighed.

Kære rektor: De er et lykkeligt menneske. De står midt i 
den verden, der gror!

Venlig hilsen
Deres hengivne Jul. B o m ho 11.



SKOLEMINDER

Hvor er det en køn bygning, trods den stilløshedens epoke, 
i hvilken den er bygget, den gamle hovedbygning til Th. 

Langs skole, venlig og dog ærefrygtindgydende med Pallas 
Athene over indgangsporten, og vi, som trådte ind over denne 
tærskel i det Herrens år 1912, havde endnu to år at leve i, som 
ganske tilhørte den gamle tid, hvor vor historielærer, cand. 
Lund belærte os om, at i vore dage var krig en umulighed, 
fordi den krævede så kolossale pengeofre, at o m det skulle 
ske, den brød ud, da ville den standse af sig selv i løbet af 
ganske få uger, og hvor en plade chokolade kostede 25 øre og en 
pakke shagtobak det samme, og såfremt man foretrak cigarer, 
så var der tre til 20 øre, hvor der ikke var noget, der hed radio, 
og hvor ungdommen ikke var overdreven sportsinteresseret.

Chokoladen blev lørdag eftermiddag købt i »Firkløveret«, og 
den var rejsekost for mangen en søndagstur gennem de store 
skove, hvor vi som regel var tre, der gennemvandrede sko
vene, nuværende lektor Albert Kristensen og jeg sammen med 
en anden af kammeraterne, ofte nuværende sognepræst Th. 
Willer. Til daglig tog vi en mindre tur. Hvad enten det var 
sommer eller vinter, regn eller godt vejr, mødtes nu afdøde 
Aage E. Sørensen og jeg hver aften kl. 17,30 hos Albert Kri
stensen, hvorefter vi gik runden over oddebroen og gennem 
Lunden hjem. Turen varede nøjagtig 35 minutter, og cand. 
Haar, som boede ved broen, sagde, at vi gennemførte den med 
sådan en præcision, at han kunne stillet uret efter os, når vi 
begyndte at gå over broen.

Shagtobakken var mere til indendørs brug. Skønt vi selv 
følte, at vi havde det frit, var der mange ting, vi ikke måtte. 
Vi sagde »De« til pigerne, og selv på de varmeste sommerdage 
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måtte vi have jakke på, naar vi stillede i skolen. Boris Klindt, 
som var den første pioner for at lægge jakken, kom ikke godt 
fra sit forsøg. Cand. Lund bad ham straks gå hjem »for at bli
ve anstændigt påklædt«, og ikke blot var det en selvfølge, at 
der ikke måtte ryges på skolen, men vi måtte sandelig heller 
ikke ryge på gaden. Nå, det gjorde vi nu nok alligevel, men 
så gjaldt det om at stikke piben ind, om man mødte en lærer.

Sammen med Anker Fischer, nu tandlæge i Kjellerup, gik 
jeg ned gennem Vestergade, hvor vi mødte frk. Høltzermann, 
piben ind og hatten af. Men Fischer glemte at tage piben frem 
igen, og da vi kom ned over torvet, bemærkede vi en sveden 
lugt. I Østergade sagde han: Det er da mærkeligt, man skulle 
tro, at alle mennesker idag fyrer op med gamle klude. Men på 
Viborgbroen (vi skulle som saa ofte før over til »fader Gyl
ling«) slog det ud i lys lue fra Fischers jakkefoer. Han blev 
dog ikke anti-ryger af den grund, flegmatisk som han tog alle 
livets tilskikkelser, også når det var et eller andet kildent 
spørgsmål i en time. Cand. Lund examinerede ham i historie, 
det var Luthers rejse til religionssamtalen i Leipzig, og det 
var ikke Fischer muligt at komme på byens navn. Cand. Lund 
blev ved, ja Luther var jo fulgt af tre hundrede studenter. 
Hvor de skulle hen? Ja, de skulle jo også til diskussion.

En uforbederlig optimist var en, som gik ud af skolen ved 
oprykningen til anden gymnasieklasse. Frk. Lang havde det 
største besvær med at forklare ham, at Iliaden og Odysseen 
var to forskellige bøger, og skulle han slå op i den ene, greb 
han uvægerlig den anden. Svensk kunne cand. Lund heller 
ikke lære ham, han oversatte frimodigt på den måde, at når 
der var et vanskeligt ord, gengav han det bare med dansk ud
tale. Der var noget om et skib, der gik på grund. »Da det 
stærke stød »skakade« skibet« — blev oversat ved: »Da det 
stærke stød skagede skibet«. Cand. Lund vilde gerne vide, 
hvad »skakade« betød, uden at få anden forklaring end den: 
»Ja, se skibet blev jo altså skaget«. Men hvad betyder »Ska
kade?«, »ja det sagde jeg jo, det betyder, at det blev skaget«. 
Og så var der ikke mere at gøre. Da examen nærmede sig og 
karaktererne begyndte at falde, var de ikke strålende. »Ja, jeg 
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fik kun 2, men det var et stort total, sä det kommer mig nok 
til gode i næste fag«. Men det gjorde det ikke, og totallernes 
parade gjorde, at han forlod skolen, og vi har vist ikke senere 
set ham.

Jeg har det indtryk, at timerne aldrig var kedelige, måske 
med undtagelse af matematiktimerne, af hvilke jeg sandt at 
sige ikke begreb meget, og dog sluttede jeg min matematiske 
løbebane med ved studenterexamen at udregne jordens radius. 
Jeg syntes selv, det var en værdig afslutning på en løbebane, 
som totalt ophørte samme dag og time. For om eftermiddagen 
druknede jeg mine matematikbøger fra Oddebroen, godt sam
menbundtet og med en tung sten, så de ikke mere skulle kom
me mig for øje. Og begravelsen til søs foregik værdigt, under 
råbet: Sic semper tyrannis.

Men ellers var timerne som sagt ikke kedelige. Cand. Brøn- 
dum arrangerede et fællesabonnement på »Illustrated London 
News«, og vi planlagde en sommerferierejse til England, som 
ville føre os pr. cykle gennem store dele af England, og ikke 
koste os mere end en billet til København koster idag. Af en 
årsag, som jeg ikke husker, blev turen dog ikke til virkelighed.

Latinen kunne måske til tider falde lidt tørt under den elsk
værdige cand. Kejsers ledelse, men han kunne jo ikke gøre 
for, at sproget ikke havde alles bifald. Jeg husker ikke, at den 
mand nogensinde har sagt et ondt eller knottent ord, han var 
en mand, som helt igennem var præget af den gamle klassiske 
dannelse, og forefaldt der en lille uregelmæssighed, kunne 
han se lidt forlegen elsværdigt på synderen, og så genopret
tedes det brudte. Han hørte til dem, der kom længst med det 
milde, og han kom langt, jeg husker intet om, at der ikke var 
fuldkommen orden i hans timer. En efterårsdag i november 
faldt den første sne. Cand. Kejser, eller Cæsar, som vi kaldte 
ham, slog patetisk ud med hånden, pegede på den hvirvlende 
sne, og sagde: »Ningit«. Vi så ud et øjeblik og fortsatte så 
gennemgangen af talen mod Catilina. Men Holger Mehl, — 
nu landsretssagfører i Fredericia — havde en dejlig, misundt 
plads ovre i krogen, bag ved lærerens pult, og han sov søde
ligt under dette. Hen mod timens slutning vågnede Mehl, sä 
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ud og udbrød højlydt: Næ, det sner . . . Han forstod slet ikke 
årsagen til den almindelige jubel, dette udbrud vakte hos 
kammerater som hos lærer.

Festlig og med stil over, var også aftenerne i skolens »Eng
lish Club«, hvor miss Heepe allerede dengang kom og recite
rede, og hvor vi løvrigt fornøjede os selv udmærket. Her fik 
jeg min debut på de skrå brædder, forøvrigt også sidste gang, 
jeg optrådte der, idet jeg spillede med i et engelsk skuespil; 
rollen, jeg havde, var en underkuet ægtemands, og det siges, 
at jeg klarede den stolt, men da frk. Høltzermann senere på 
aftenen ville komplimentere mig, var jeg forsvundet. Der var 
nemlig en anden klub, der havde klubaften samme aften, og 
det var Kresten Lidegårds klub: »Skyggernes brødre«, og der 
måtte jeg også være. Hvor Lidegård havde fået det navn fra, 
er ikke godt at vide, men Skyggernes Brødre var nu ikke så 
skummel, som navnet lød på, ejheller som en af hans viser, 
der begyndte med ordene: »I skyggernes brødrenes klub, klub, 
klub, er vi nu kommet sammen rub og stub, stub, stub, i kog- 
nak vi svømme, lar vinfossen strømme, i skyggernes brødre
nes klub«. Jeg erindrer ikke nogensinde at have set en kog- 
naksflaske i skyggernes brødrenes klub, ligesom vinfossen 
visselig ikke strømmede over. Men Lidegård lagde megen 
vægt på, at man mødte i hans klub, og endnu få år før sin 
død talte han om, at han ville se at få skyggernes brødre sam
let. Lidegård var livet igennem min meget nære ven, men jeg 
stod ham betydeligt nærmere på adskillige andre områder end 
i hans syn på skyggernes brødre, som han selv anså for at 
have haft stor betydning. Nogen betydning fik den, for så vidt 
den gennem studentertiden tjente til at fastholde båndet mel
lem gamle kammerater fra skolen.

Om dette vil der måske et andet år blive mulighed for at 
fortælle noget.

Carl Hermansen.



ER PSYKOLOGIEN EN NY MODE ELLER 
EN NY NØDVENDIGHED?

de senere är har der været talt og skrevet meget om, at 
alle opdragere, både forældre og lærere, skal beskæftige 

sig med psykologi for at kunne opdrage deres børn rigtigt. Der 
er udgivet børnepsykologier og opdragelsesvejledninger i 
stort tal, og der holdes landet over foredrag, studiekredse og 
mange slags kursus om opdragelsesproblemer, ligesom disse 
emner indtager en ret fremskudt stilling i radioprogrammer
ne. Der er ikke nogen tvivl om, at interessen for denne fag
lige indsigt i opdragergerningen er i vækst. Men der er 
alligevel meget store befolkningslag, som skyder dette fra sig. 
Nogle gør det af almindelig ligegyldighed eller sløvhed, på 
samme måde som de skyder de fleste andre livsproblemer 
fra sig. Andre gør det, fordi de ikke har nogen tiltro til dette 
nye. De tror heller ikke, det er nødvendigt. Hvorfor i alverden 
skal det nu pludselig være nødvendigt, at de stakkels forældre 
skal studere svære bøger om psykologi for at kunne opdrage 
deres børn, hvilket de fleste forældre dog ellers faktisk har gjort 
ned igennem alle historiens tider indtil nu, uden at have det 
ringeste begreb om psykologi eller opdragelsesteorier? Hvad 
skal vi dog have alt det mas for? Børnene bliver jo mere og 
mere forkvaklede af det, og forholdene i hjem og skole bliver 
mere og mere besværlige for de voksne. Lad os dog bare være 
almindelige mennesker og opdrage vore børn, ligesom vi selv 
er blevet opdraget. Vi er da blevet ganske ordentlige borgere 
i samfundet! Alt dette med den megen snak om psykologi og 
opdragelsesproblemer, det er bare en modesag. Folk er bange 
for ikke at være moderne, og derfor lader de sig rive med. 
Ganske vist, når der er tale om vanskelige børn, sådan altså 
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de rigtig vanskelige, så kan det godt være, at det er gavnligt 
for behandlingen af dem, om opdrageren kender noget til 
psykologi og den slags. Men det er specialister, og det er noget 
helt andet end de ganske almindelige børn, som de fleste af 
os har med at gøre. De behøver ingen psykologi. Er der noget 
i vejen med dem, giver vi dem en lussing eller to eller putter 
dem i seng, så de kan tænke sig om og opføre sig bedre en 
anden gang, og det er både nemmere og mere virkningsfuldt, 
end hvis man skal handle efter lange psykologiske opskrifter.

Til opdragere, der tænker omtrent i sådanne baner, hen
vender disse linier sig med et forsøg på at vise, at kravet om, 
at opdragere skal have psykologisk indsigt, ikke blot er en ny 
moae, aer en skønne aag vil skifte, men derimod en ny 
nødvendighed, som ser ud til at være af meget permanent 
karakter.

Når en polareskimo — lad os tænke os ham som uberørt 
af fremmed kultur — skal opdrage sine børn, volder det ham 
næppe mange bekymringer. Hans kultur er enkel og usam
mensat, og den hviler trygt på en måske årtusindgammel 
tradition. Livet har gået sin gang på bopladsen i generation 
efter generation, uden at der er sket væsentlige forandringer. 
Hvis en af de gamle fra svundne tider kom til bopladsen, ville 
han kunne nikke genkendende til det allermeste af det, han så 
eller hørte. Der ville ikke være meget, som var nyt eller 
ukendt for ham, heller ikke i menneskenes tankesæt og leve
vis. I sådan en kultur er det let at opdrage børn. Her kan den 
unge moder handle næsten instinktmæssigt sikkert, når hun 
pusler med sin lille eller oplærer sine større børn. Menneskene 
og kulturen har organisk tilpasset sig hinanden. Børnene vokser 
op under samme vilkår, som forældrene havde, da de var 
børn, og det var vilkår, som vel kunne være barske og ubarm
hjertige, men det var i hvert fald enkle vilkår, og det var 
blivende vilkår.

Hvis vi i vor egen kultur går tilbage i tiden, finder vi visse 
fællestræk med kulturer som den foran skildrede, nemlig den 
relative enkelhed og den på mange måder faste forankring 
i traditionen. Lige indtil det sidste århundrede eller to har 



36

udviklingen stort set forløbet ganske jævnt og langsomt. I 
lange historiske perioder kunne det ene århundrede ligne det 
andet i dagliglivets væsentlige træk. I sådanne perioder ser 
det ud til, at menneskenes sjæleliv har været relativt harmo
nisk og opdragelsesproblemerne små. Men hver gang der skete 
et skred i kulturen, bragte det forvirring, disharmoni, oprør, 
krige med sig, indtil nydannelserne var indarbejdet i den 
folkelige tradition. I vor tid er der, måske i højere grad end 
nogensinde før, sket en forandring i dagliglivets almindelige 
vilkår. Når jeg tænker på den verden, som mine forældre 
oplevede i deres barndom ude på landet, og så på den verden, 
som de nu gamle mennesker lever i, er det slående, hvilken 
uhyre forskel der er. Næppe nogensinde tidligere i historien 
er der i et enkelt menneskelivs tid sket et sådant skred i den 
ydre tilværelse og dens indhold. I mine forældres barndom 
levede de primitivt og enkelt, som folk havde gjort det i 
mange generationer før dem, men i løbet af deres liv har de 
set livsvilkårene forandre sig i et mere og mere rivende 
tempo. Teknik og allehånde »bekvemmeligheder« har totalt 
ændret billedet, og folk styrter rundt mellem hinanden på en 
yderst forvirrende måde. Tidligere levede folk stort set på 
deres sted med kun små afstikkere til omverdenen. I den 
moderne trafik er det blevet et problem bare, hvordan vi skal 
komme forbi hinanden i den ustandselige flytten rundt på os 
selv. Hele samfundsstrukturen er blevet en anden med dens 
næsten endeløse rækker af love og forskrifter og bestemmel
ser. Ikke alene de ydre, men også menneskenes indre vilkår 
er forandrede. Gammel tro, livs- og verdensopfattelse foran
drer sig, og mange af vor tids mennesker befinder sig i et 
åndeligt vacuum, hvor det gamle indhold er blæst væk, uden 
at der endnu er kommet et nyt helhedsindhold.

Det er ikke mere sådan, at forældre kan opdrage deres 
børn til indpasning i de samme vilkår, som de selv tilpassede 
sig som børn. De skal opdrage deres børn til en tilværelse, 
som de knapt nok selv kender endnu, fordi vilkårene hele 
tiden skifter. Den tidligere forankring i traditionen er i hvert 
fald med hensyn til de ydre livsvilkår næsten totalt borte.
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Det er ganske klart, at så ændrede forhold, der tilmed stadig 
er i drift, må stille overordentlige krav til den menneskelige 
tilpasningsevne. Det menneskebarn, der fødes i dag, er sikkert 
i det store og hele udrustet på ganske samme måde som det 
barn, der fødtes for tusind eller totusind år siden. Hele den 
tilpasningsproces, det moderne menneske må gennemgå i løbet 
af sin opvækst, er ikke noget, som kan nedarves videre til 
hans efterkommere. Hvert nyt barn, der fødes, må stort set 
begynde totalt forfra og tilpasse sig til vort mekaniserede og 
komplicerede samfund udfra samme startsted og med samme 
medfødte egenskaber som stenalderbarnet, men de krav, der 
stilles til vor tids barn med hensyn til samfunds- og livstil
pasning er uhyre meget større. Lad os sammenligne vor tids 
barn med piloten i en moderne flyvemaskine og den primitive 
kulturs barn med kusken på en simpel oksekærre. De baner 
sig begge deres vej gennem livet, men deres vilkår er vidt for
skellige. Pilotens styregrejer og instrumentbrædt er et virvar af 
krav til ham på en ganske anden måde, end tømmen er det 
for kusken på kærren, og det kan sikkert antages, at der i 
vore dage sker ulige flere flyveulykker, end der på de gamle 
landeveje skete trafikulykker med de primitive og langsomt- 
gående køretøjer. Der behøvedes næppe nogen lang skoling 
for at blive kusk på en oksekærre, hvorimod det at blive 
flyver er en meget indviklet proces. Kusken kunne blot gøre, 
som han havde set sin far og bedstefar gøre, og som deres 
forfædre havde gjort i umindelige tider, men hvis flyveren 
skal tilpasses til sit job, må der gås rationelt til værks. Han 
kan ikke bare følge sin »sunde fornuft« og så ellers lade stå 
til i forvisningen om, at det går såmænd nok alt sammen, for 
så kommer han enten aldrig op at flyve, eller også falder han 
ned og går til grunde.

Omtrent således er vilkårene for opdragelse i vor tid i 
sammenligning med vilkårene i mere enkle og usammensatte 
kulturer. Ligesom risikoen for færdselsulykker er risikoen for 
ulykker i børnenes sjælelige tilpasning stærkt forøget, fordi 
det hele er blevet så meget mere indviklet, og fordi den tek
niske udvikling, både den maskinelle og den samfundstek
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niske, forløber i et sådant tempo, at det menneskelige sjæleliv 
har meget svært ved at »følge med« og aldrig får tid til at 
falde til hvile i nogen bestemt form, men bestandigt må haste 
videre og ændre sig efter og indstille sig på nye forandringer 
og nye tempi. Vor tid lider af sjælelig åndenød, fordi vi må 
anstrenge os så voldsomt for at følge med i og tilpasse os til 
den tekniske udvikling, som vi selv har skabt.

Og nu kommer vi til det, der skulle være konklusionen på 
denne lille udredning og give svar på det stillede spørgsmål. 
Ligesom det ikke er muligt at uddanne flyvere, hvis man ikke 
har et indgående kendskab både til flyvemaskiner og til de 
menneskelige forudsætninger, som betjeningen af dem kræver, 
således er det næppe heller i dag muligt at opdrage børn til 
en god menneskelig udvikling og indpasning i det komplice
rede samfundsmaskineri, hvis ikke man har visse tekniske 
forudsætninger for det, d. v. s. hvis man ikke kender noget 
til opbygningen og funktionen af det menneskelige sjæleliv. 
Jo mere indviklet og »unaturlig« den tilværelse er, som vi skal 
lede børnenes vækst ind i, jo mere er det nødvendigt, at vi 
tager psykologien til hjælp for at klare vor opgave tåleligt. 
Det er, om man vil, et »kunstigt« middel, og meget enklere 
ville det være, om vi bare ligesom den primitive opdrager 
kunne bygge videre på en tradition, der igennem århundreder 
var dannet som en syntese af ydre vilkår og indre mulighe
der, eller gøre ligesom kattemoderen, der ganske sikkert ud 
fra sine instinkter opdrager sine unger til en hensigtsmæssig 
tilpasning. Men det er ikke længere nok. Vi står midt i det 
reale livs krav, og vi må indrette vor opdragelse derefter, selv 
om det er nok så besværligt. Psykologien er ikke en ny mode, 
men en ny nødvendighed, som er skabt af spændingen mellem 
vore naturlige muligheder og vore kulturelle vilkår, og ingen 
ansvarlig opdrager kan lade den ligge som sig uvedkommende.

Hermed skulle kredsen være sluttet for vort emne, men for 
at forebygge misforståelser skal jeg til slut fremhæve, at vi 
hermed egentlig ikke er kommet længere end til indledningen 
af hele vor problemstilling som opdragere. For det er ikke 
nok, at vi optager psykologien som en ny teknik blandt al
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verdens andre nye teknikker, selv om den indtager en sær
stilling derved, at den blandt andet angår menneskets eget 
forhold til alle de andre teknikker og tekniske frembringelser. 
Det er ikke nok, om vi bliver teknisk dygtige psykologer, vi 
må fremfor alt blive rigere, varmere og mere helhjertede 
mennesker. Det kan psykologien sikkert også i nogen 
grad hjælpe os til at blive, men i vid udstrækning er den dog 
kun et m i d d e 1. Livsindholdet og livsretningen og de dybeste 
perspektiver i vor tilværelse ligger langt udover psykologien 
og dens muligheder.

Knud Gr o-N i el s en.



RUNDT OM NORDKAP

Når jeg i disse forårsnætter har ligget og lyttet til de 
store fugletræk, som er gået over Danmark, er mine 

tanker også gået nordpå: til Nord-Norge, det nordlige Finland 
og Nordhavet, hvor jeg sidste sommer foretog en uforglem
melig sejltur rundt om Nordkap, og der så millioner af fugle 
rugende på de store fuglefjelde.

Min rejsekammerat, Margrethe Roed-Müller — nu lektor 
på Sønderborg statsskole — og jeg tog med en damper fra 
Bergen på en 14 dages tur. For mig var rejsen et allerede 
fra min barndom næret stort ønske, der blev opfyldt, for frk. 
Roed-Müller noget af en overvindelse at begive sig ud på en 
sørejse.

Vejret var regntungt, da vi sidst i juni gik om bord i Bergen 
efter først at have set på byen og gjort vore sidste indkøb til 
rejsen, men inden aften klarede det op, og vi havde så at sige 
strålende sol i alle 14 dage.

Jeg havde meget store forventninger til synet af midnats
solen, som jeg ganske vist havde et kort bekendtskab med fra 
det nordlige Sverige, men da nåede den horisonten ved sin 
nedgang. Nu skulle vi opleve den strålende på himlen hele 
døgnet, dersom vejrguderne var os nådige.

Efter 3 døgns sejlads passerede vi polarkredsen. Det var et 
højtideligt øjeblik, som skibets besætning gjorde meget ud af, 
f. eks. ved at modtage Neptun med fuld musik, uddele polar - 
certificater m. m.

Vi blev oppe på dækket om aftenen for at opleve midnats
solen, men for første gang på vor tur blev det diset ved mid
natstid, så vi måtte nøjes med at se morgenrøden »brænde« 
på de sneklædte fjelde.
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Båden går ind under fuglefjeldet

Vi sejlede ind i Lyngsfjorden mellem nogle af de mægtigste 
fjelde, Norge har at byde på, vi lagde til ved Lyngseidet, en 
lille handelsplads i bunden af fjorden, og kørte til en samelejr, 
som i og for sig var ganske interessant, men lapperne var 
vant til at se turister og blive »vist frem«, og derved tabte de 
noget af deres oprindelige charme. Vi så derimod med ublan
det glæde en rensdyrflok oppe i fjeldene, og den tog sig 
pragtfuld ud.

Vi passerede Tromsø, hvor der lå et par engelske krigsskibe 
og nogle flyvemaskiner, og vi fik senere at vide, at englæn
derne overvågede ophugningen af »Tirpitz«, som blev beskudt 
i 1943 i Altafjorden og senere slæbte sig ned i en vig i nær
heden af Tromsø, hvor en engelsk bombe faldt mellem skibet 
og fjeldsiden, så vandet pressedes ud af den lille fjord, og 
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»Tirpitz« krængede over. Det mægtige slagskib på 45,000 
tons, og som havde kostet tyskerne 110 millioner mark at 
bygge, var solgt til et norsk firma til ophugning for en bagatel, 
man fortalte 100.000 kr. Firmaet svejsede skroget, hvis vægge 
var 30 cm tykke, ud i plader, derefter blev de stanset ud til 
søm, en god forretning.

Der findes desuden i vraget nogle meget fine og kostbare 
instrumenter, motorer o. 1., som bliver solgt til svimlende 
priser.

Tromsø er en yndig lille by, men den gør et ret fattigt ind
tryk. Den ligger på østsiden af øen af samme navn. Den er 
hyggelig med lave, små træhuse, et stort torv med en mægtig 
statue af Roald Amundsen, en domkirke, ikke stor, men bygget 
af træ. Den var desværre lukket, så vi fik ikke set biskop 
Berggravs kirke indvendig, men måtte nøjes med at se byen, 
han færdedes i, og hans bolig, hvor han skrev »Spændingens 
Land«.

Vi sejler videre nordpå, naturen bliver nu mere og mere 
storslået, fjeldene mere vilde, men afrundede og uden nævne
værdig bevoksning, elvene fosser ned ad fjeldsiderne, et stor
slået syn. Vi passerer nu flere fuglefjelde, passerer Hammer
fest, som ser ny ud efter krigen med moderne barakbygninger 
på øde klipper, og vi nærmer os de store fuglefjelde, Hjelmsøy 
og Maasøy. De er tæt besat med måger og alker, og når vi kom
mer dem nærmere, ser vi., det er millioner af fugle, vi sejler 
forbi. De sidder ganske stille på hver eneste lille afsats, og 
de mindste revner i fjeldenes lodrette vægge er tæt besat med 
fugle: Tejster, måger, alke og terner. I kikkert kunde vi se 
mågerne på rederne, men det var næsten ufatteligt, at de 
kunne leve og ruge på så lille en plads.

Vejret var blikstille, så kaptajnen sejlede helt ind til et af 
fjeldene. Vandet var meget dybt, klart og grønt, og vi lå så 
tæt ved fjeldvæggen, at vi kun havde få meter ind til fuglene. 
De rørte sig stadig ikke, men så gav kaptajnen et stød i 
skibsfløjten, og som store skyer gik -alle fuglene skrigende 
på vingerne. Det var øredøvende at høre på, og et ubeskrive
ligt syn. Vi så også nogle store fiskeørne flyve op; de havde
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Fuglefjeld

reder helt oppe på fjeldtinderne. De små alke gik straks ned 
igen, mange på vandet, og det var et komisk syn at se dem 
halvt flyve halvt løbe på vandet for at nå hen til fjeldet.

Vi sejler videre igen, og der kommer ro i lejren. Skibet går 
nu gennem Magerøysund, passerer Honningsvaag — verdens 
nordligste by — og sejler ud i Nordhavet. Det er et storslået 
syn, vand så langt øjet rækker, klart, lyst opalfarvet vand.
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Vi så hajer følge skibet, og vi diskuterede, hvor store de vel 
kunne være. Vejret var blikstille, der gik blot svære dønnin
ger, men ikke en vind rørte sig. Ankeret faldt, vi lå stille og 
nød den lyse sommerhimmel, som forekom os langt lysere end 
hjemme, og det mægtige hav med nordkapsfjeldene ragende 
op som grå silhuetter.

Snart kom fiskesnørerne ud. Der var 60 favne vand til 
bunden, så det var nogle lange liner, der skulle til. Snart 
fiskede vi torsk allesammen fra skibssiden og fik hug, såsnart 
krogen nærmede sig bunden, torsk på 10—15—20 kg. Der var 
en indisk prinsesse med på båden, hun stod i sin sarong, juvel
besat og med guldstjerne i panden, og halede torsk op og ud
stødte jubelskrig, hver gang hun fik en bjerget indenbords. 
Vi fik også hug af helleflyndere, en, der var så stor, at tre 
mand ikke kunne holde den, så den sprængte linen og tog 
krog og line med sig.

Vi kommer derpå med chalupper i land for at bestige selve 
Nordkap. Landgangen var noget besværlig, da der gik svære 
dønninger. Der var ingen rigtig anløbsbro, men , en solid 
trappe, der hang ned fra et meget stort jernstillads, så det 
gjaldt om at »ramme« trappen, når man var på en bølgetop. 
»Vejen« op ad Nordkap var mest trapper og ret stejle. Det tog 
et par timer at komme derop, en yderst anstrengende tur, som 
kun de færreste fuldendte. Det, der mest betog mig, var blom
sterne paa fjeldet. Der var ikke antydning af træer, men på 
afsatserne mellem de stejle granitfjelde var der et væld af 
vilde blomster: Engblommer med blomster dobbelt så store, 
som vi ser dem her i landet, forskellige arter, pyrola samt 
vibefedt, soldug, blåklokker, alle meget større, end vi ser dem, 
men der var også meget varmt og fugtigt af alt smeltevandet, 
der silede ned >ad den ophedede granit, og solen skinnede jo 
hele døgnet. Havde man ikke ur, kunne man kun ane, hvad 
tid på dagen det var.

Nogle folk kom sejlende til Nordkap fra bopladserne, da de 
så skibet ankre op. Det var mest fiskere og jægere med koner 
og børn, som skulle have den oplevelse at se os. Fiskerne lå 
største delen af året ude på de store fiskepladser, ja de for-
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En same

talte, at mændene ofte var et par år borte ad gangen. Nogle 
jægere tog til Grønland og overvintrede der og solgte isbjør
neskindene til de store pelshandlere i Tromsø Jeg har hørt 
om en norsk jæger, der tilbragte 3 til 5 år ad gangen paa 
Grønland og derefter vendte hjem som en rig mand, invite
rede alle bopladsens mænd til Bergen og festede, til pengene 
var brugt op. Han blev blandt vennerne regnet for en vældig 
karl, familien derimod mærkede intet til pengene. Jeg kom til 
at tænke på Ejvind Berggravs bog »Spændingens Land«, hvori 
han fortæller om manden, der kom hjem efter flere års for
løb med masser af penge, men kun bragte en kasse med 
wienerbrød hjem til børnene. Også de syntes, far var en 
mægtig mand, der kunne købe så meget wienerbrød.

På mit spørgsmål om, hvad de gjorde, hvis de bliver syge, 
sagde de, at de kunne tilkalde læge en gang om ugen, om 
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vejret tillod det. Lægen kom pr. båd og kunne kun komme om 
onsdagen. Jeg tænkte uvilkårligt, hvad de mon gjorde, hvis 
de f. eks. fik blindtarmsbetændelse om torsdagen! De var 
glade og lykkelige og utrolig nøjsomme, fortalte gerne om 
deres tilværelse og var taknemmelige over, at vi talte med 
dem.

På hjemturen var vi i land et par gange og på bilture op 
i fjeldene i ca. 2000 meters højde, hvor der var sne året om, 
og hvor vi plukkede isranunkler. I Trondheim var vi en dag, 
så bl. a. Munkholm, hvor Griffenfeldt sad som fange, og vi 
havde den morsomme oplevelse ganske tilfældigt at komme 
til at overvære et dansk-norsk bryllup i Trondheims dom
kirke, hvor Orglet spillede »Der er et yndigt land« og en 
norsk salme, der gik på melodien »I alle de riger og lande«.

Efter 12 dages sejlads med en uendelighed af skønhedsind
tryk og oplevelser nåede vi vort udgangspunkt Bergen, og 
derfra gik turen pr. tog til Sønderborg igen. Hvor var det 
vanskeligt at vænne sig til de små forhold, når vi så længe 
udelukkende havde opholdt os i nogle af de mest storslåede 
og skønne egne, man kan se her i norden. Det er derfor ikke 
så underligt, at jeg længes derop i disse forårsnætter, når de 
store fugletræk går over landet, og jeg hører mågerne, vild- 
gæssene, storspovernes og svanernes »sang«, mens de træk
ker mod nord til deres gamle rugepladser i de vidtstrakte 
tundraer, de store fjeldsøer og de norske fuglefjelde, og, at 
jeg i tankerne følger dem og gang på gang mindes vores som
merrejse derop.

I en fortravlet tid, hvor mennesker jager gennem tilværel
sen og næsten glemmer at leve, er det også så velgørende at 
tænke på, at der oppe i det høje nord endnu er mennesker, der 
forstår at leve i og med naturen, og som trods vinterkulde og 
vintermørke, ensomhed, farer og fattige kår oplever livets 
lykke, der jo ikke er afhængig af rigdom og gode kår, men 
betinget af tilfredshed og nøjsomhed.

Henny Baumann.



SMÅ GLIMT AF
AMERIKANSKE COLLEGIER

I november 1948 kunne danske gymnasiaster fra ældste klasse 
søge scholarships til amerikanske colleges og universiteter.

Ansøgningerne skulle indeholde ret detaillerede oplysninger om 
ansøgerens uddannelse, interesser, grunden til at søge et scho
larship m. m. m., og naturligvis var det af særlig vigtighed, at 
ansøgeren var nogenlunde velfunderet i engelsk.

Udgifterne er ret betydelige, da man selv skal bekoste rejsen 
og desuden fremskaffe 300 $ til eget forbrug i det år, opholdet 
varer. Derimod er undervisningen og opholdet på collegiet gra
tis for de danske elever, og vi, der fik lov at rejse, var så heldige 
at forlade Danmark, før devalueringen kom; i modsat fald ville 
det have øget omkostningerne ret betydeligt.

Da ansøgningen endelig var indsendt, gik jeg naturligvis i 
spændt venten på resultatet, og jeg fik lov at vente i adskillige 
måneder; først en halv time før jeg skulle op i engelsk til stu
dentereksamen, kom svaret: Jeg havde fået tildelt et års stu
dieophold på Lawrence College i Appleton, Wisconsin.

Wisconsin er en landbrugsstat, der ligger lige vest for Michi- 
gansøen, Appleton en by på 30,000 indbyggere.

Midt i Appleton ligger Lawrence Campus. »Campus« betyder 
simpelthen det område, der hører til et college, og som bygnin
gerne ligger på.

På Lawrence College Campus ligger først og fremmest den 
centrale hovedbygning »Main hall«, en 5-etagers bygning, der 
rummer ca. 75 lokaler. Her foregår de fleste undervisnings
timer, her er fakultetskontorer og kontorer for alle collegepro
fessorerne, øverste etage er indrettet med ateliers, som er prak
tik lokaler for elever, der studerer kunst, og der er atelier 
med scene til brug for elever, der studerer drama. I Kælder
etagen er der kontorer for »The Lawrentian«, Lawrence’s col- 
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legeblad, der udkommer en gang om ugen. Et kontor bruges til 
alt vedrørende gamle elever, og man finder en boghandel, hvor 
elever fra ældste klasse sælger bøger til studenterne.

Foruden »Main Hall« er her bygninger, der bruges til spe
cielle fag, f. eks. »Science Hall«, hvor de, der studerer biologi, 
zoologi, fysiologi, botanik, fysik og antropologi, holder til. Det 
største lokale i »Science Hall« har plads til 350 elever, er udsty
ret med dejlige læderstole, og på hver stol er der en bogplade, 
som man skubber op ved hjælp af en lille mekanisme. Lokalet 
anvendes også til filmsforevisninger — 6 om året. Foreløbig har 
vi set en russisk, en græsk og en engelsk film og har altså endnu 
tre i vente.

Videre må jeg nævne »The Observatory« til de astronomistu
derende, »The Big Gymnasium« og »The Little Gymnasium« til 
gymnastik og sport. Her spilles Basketball, Volleyball, tennis 
(om vinteren), badminton o. s. v.

»Lawrence Memorial Chapel« spiller en væsentlig rolle i vort 
collegeliv. Hver torsdag har vi »Convocation«, en slags guds
tjeneste; rigtig gudstjeneste har vi imidlertid kun een gang om 
måneden, og meget ofte er der foredrag, showunderholdning, 
underholdning af de ældre elever o. lign, i Chapel, der ligesom 
de allerfleste kirker her ikke alene bruges til kirkelige hand
linger, men til mange verdslige sammenkomster. Og hvor har 
det forbavset mig at opdage, at 85—-90 % af studenterne går i 
kirke hver søndag; de er meget ivrigere kirkegængere end dansk 
ungdom, og mange, som jeg har drøftet religiøse spørgsmål 
med, siger, at de ikke føler sig godt tilpas, hvis de ikke kommer 
i kirke søndag morgen. Der er i hvert fald 6 forskellige kirker i 
Appleton, f. eks. den katolske kirke, Baptistkirken, Metodist
kirken, den presbyterianske kirke og »The Congregational 
Church«. Man mærker ikke meget til forskellen mellem de re
ligiøse retninger ud over, at der nu og da serveres fiskeretter til 
katolikkerne, når vi andre får kød.

En collegeuddannelse varer 4 år. De studenter, der er på 
deres første år i college, hedder »freshmen«, andet års stude
rende kaldes »sophomores«, tredie års »juniors« og fjerde års 
»seniors«.—Til »freshmen« er der en stor »dormitory«, opholds- 



49

og sovesalsbygning. De mandlige studenters »dormitory« hed
der »Brokaw«, de kvindeliges »Ormsby Hall«. Jeg bor i »Ormsby 
Hall«, men må dog tilføje, at jeg ikke er »freshman« her, sna
rere »special student« eller »junior«.

»Ormsby Hall« er en 4-etages bygning med plads til 120 unge 
piger. Vi bor 2 på hvert værelse, der er forsynet med senge, 
skriveborde og et »closet«, et lille påklædningsværelse, hvor vi 
bl. a. kan have vort tøj.

I stueetagen er der to opholdsstuer med radio og flygel. Når 
man kommer ind i »Ormsby Hall«, bliver man modtaget af en 
dame, der ordner mange praktiske ting. Hun tager imod tele
fonen og kan bare ved at trykke på en knap tilkalde det værel
se, der er opringning til. Desuden sorterer hun posten, der an
bringes i små bokse i et stort skab i hallen. Hvert værelse har 
sin boks, der åbnes ved en kode, som kun de, der bor på det 
pågældende værelse, kender. — I kælderetagen er der dejlige 
spisestuer. Vi har naturligvis bestemte spisetider, men ikke 
mødepligt til måltiderne; har man lyst til at springe et måltid 
over, kan man gøre det. Når vi går ned for at spise, må vi stille 
os i kø, tage en bakke og derefter gå i række og selv tage, hvad 
vi vil have at spise.

Studenterne kan frit forlade »dormitory«, men skal være 
hjemme kl. 21, undtagen fredag og søndag, hvor vi har lov at 
blive ude til kl. 23, og lørdag, hvor vi kan blive ude til kl. 24. 
Når som helst vi forlader bygningen efter kl. 18, skal vi skrive 
navn, bestemmelsessted og klokkeslet på en liste. Hvis man 
glemmer dette eller kommer for sent hjem, får man næste dag 
en lille seddel fra overpræfekten, en senior-studerende. Sedlen 
fortæller os, at vi er »campused« for så og så lang tid. At være 
»campused« vil sige, at vi skal være hjemme kl. 18, og at vi 
ikke må forlade »campus« hele dagen igennem; vi må kun gå 
til vore timer,, og hvis dette så igen bliver overtrådt, kommer 
vi for »The Judicial Board«, en college domstol, der tager sig af 
eventuelle syndere.

Overhovedet på »Ormsby Hall« er vor »housemother«, en æl
dre dame, der tager sig af alle vore problemer og giver os råd og 
vink om nødvendigt.
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En gang om måneden har vi åbent hus, d. v. s., at vi har mid
dag med gæster fra fakultetet, og en sjælden gang har vi åbent 
hus for alle mandlige og kvindelige studerende, forældre og 
andre. Hvis en kvindelig elev har været ude en aften med en 
ung mand, har hun lov til at tage ham med ind i opholdsstuerne 
til en lille passiar, men de unge mænd skal naturligvis være ude 
af huset til de samme tider, som de unge piger skal være inde, 
henholdsvis kl. 21, 23 eller 24.

Der er 14 præfekter i »Ormsby Hall«. De er enten juniors 
eller seniors og ser bl. a. efter, at vort lys er slukket hver aften 
kl. 231/2, medmindre vi har »late permission«. Hele dagen igen
nem har vi » Quiet Hours«, der betyder, at råben eller samtale 
på gangene er bandlyst. Overtrædelse resulterer i »campu- 
sing«. — En gang om måneden har vi fællesmøde, hvor vi kan 
fremsætte forbedringsforslag og kommentarer, og hvor præ
fekterne til gengæld fremsætter deres kommentarer.

Sport er et vigtigt led i collegetilværelsen. Aftenen før hver 
fodboldkamp har vi »Pep Rally«, en slags heppe-møde, hvor 
»Cheer-leaders«, heppe-ledere, lærer os små rim, som skal op
muntre fodboldspillerne den næste dag under kampen.

Collegeuddannelsen ligner i mangt og meget en dansk gym
nasieuddannelse, men den eneste væsentlige forskel på et ame
rikansk college og et amerikansk universitet er størrelsen; et 
college er meget mindre end et universitet.

Måske vil en eller anden undre sig over, at en dansk student 
kan optages som »junior«, altså 3. års elev, men det skyldes, at 
uddannelsen i vore danske gymnasier ikke alene omfatter flere 
fag end den tilsvarende amerikanske »High School«, men inden 
for de enkelte fag går undervisningen langt videre end her.

Naturligvis er det en dejlig oplevelse at få lov at studere ved 
et amerikansk universitet eller college, men for de fleste euro
pæiske studenter er det mere en oplevelse end en vej til at for
øge sine kundskaber på faglige områder, medmindre en stu
dent, der vil være læge eller jurist, er så heldig at komme til de 
rigtige steder for disse fag, og selv om han eller hun er så heldig, 
er det ikke altid sikkert, at de får lov til at specialisere sig, da 
alle amerikanere, der vil specialisere sig, først skal igennem de 
fire såkaldte forberedelsesår.
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Men trods denne kritik er det alligevel en stor oplevelse og en 
enestående chance at få lov til at bo i et fremmed land, se nye 
forhold, nye skikke og iagttage en indstilling, der på mange 
måder er forskellig fra vor. Naturligvis er det forkert at påstå, 
at man slet ikke lærer noget rent fagligt; jeg læser bl. a. ameri
kansk litteratur, og forståelsen af den kan jeg næppe få bedre 
noget andet sted end netop der, hvor den er skrevet.

En ting kan jeg ikke lade være at fremhæve, og det er, at 
amerikansk ungdom er meget forskellig fra dansk ungdom, 
meget mere initiativrig, mere idérig og sundttænkende. Det er 
i det mindste mit indtryk, at collegestudenterne her og fra 
mange andre colleges og universiteter har en enklere indstilling 
til livet, ja, somme tider er de måske lidt for praktiske i deres 
synspunkter, men også det kan være dem til hjælp.

Udvekslingen af studenter har ganske sikkert stor betydning. 
Det, at unge fra hele verden kan komme sammen, lære hinan
den at kende og lære af hinanden, skulle hjælpe til at opbygge 
en bedre forståelse landene imellem og før eller senere være 
medvirkende til at bringe varig fred. Når alt kommer til alt 
beror dette jo kun på eet — forståelse mellem verdens nationer.

Ulla Matthiessen.
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Lærerinde frk. Betty Andersen, Horsens, har holdt bryl
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frk. Zita E b b e-J e n s e n, Århus.
Lærerinde frk. Gerda Christiansen, Vejle, har holdt 

bryllup med lærer KnudHjorthmose, Vejle.
Fr. Rudi Engelsted, København, har holdt bryllup med 

stud. jur. Ib St e n i n g e, Silkeborg.
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Redaktionssekretær Jens Jørgen Glöet, København, har 
holdt bryllup med frk. Gaud Steibel, Fontenay-aux-Roses, 
Frankrig.
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lup med frk. Els e Me re t e Sørensen, Valby.
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lup med frk. JohnnaWiedemann, Helsingør.

Lærerinde frk. Aase Kayser, København, har holdt bryllup 
med maler og billedhugger Hans Vilhelm Hempel, Køben
havn.

Lærer Jens Kristensen (1949), Viborg, har holdt bryllup 
med frk. Beth Markvorsen, København.

Frk. Aase Krogh, Klim Strand, har holdt bryllup med J o- 
han Andor Landmark, Arendal, Norge.

Frk. Ruth Leffers, Skanderborg, har holdt bryllup med 
købmand Poul Larsen, Helsingør.

Lærer Poul Kuno Olsen, Svendstrup, har holdt bryllup 
med sygeplejerske frk. Lilian Eigers, Letland.

Stud. med. frk. Th oraHøeghPedersen, Risskov, har holdt 
bryllup med stud. med. Henning Sørensen, København.

Frk. I n g er 1 is e Schumann, Lemvig, har holdt bryllup 
med dekoratør Günther Lun d-N i e 1 s e n, Viborg.

Lærerinde frk. Anne Søholmer, Silkeborg, har holdt bryl
lup med lærer CarlMartinMondrup, Silkeborg.

Frk. Bente Søndergaard, Silkeborg, har holdt bryllup 
med stud. med. Andreas Vejlby, København.

Stud, odont. Ge rda Sørensen, Silkeborg, har holdt bryllup 
med stud, odont. Kjeldgaard Johannsen, København.

Adjunkt, frk. Anna Margrete Utzon, Th. Langs Skoler, 
Silkeborg, har holdt bryllup med fhv. flyver i Royal Air Force 
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og for at forbindelsen mellem medlemmerne og bestyrelsen ikke 
skal blive afbrudt, anmoder vi Dem indtrængende om:

1. straks ved en flytning at sende meddelelse om forandring af 
adresse til sekretæren, frk. E. Josef sen, Sofievej 63, Holte,
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finde i listen.
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i medlemslisten enkelte navne uden adresse og muligt også en
kelte fejlagtige adresser. Vi beder derfor alle vore medlemmer 
om at læse listen igennem og gøre os den tjeneste at meddele 
sekretæren de Oplysninger, De sidder inde med.

Artikler og meddelelser til næste årsskrift bedes sendt til et 
af bestyrelsens medlemmer inden 1. februar 1951.

Husk at sende små meddelelser om afsluttet uddannelse, an
sættelse, forflyttelser, bryllupper m. m. til rubrikken »Perso
nalia« til frk. E. Madvig, Th. Langs Skole, Silkeborg.
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henvendelse til frk. E. Madvig og indsendelse af 1 kr. for hvert 
hefte.

Nye medlemmer, der indmeldes i foreningen inden 1. juli d. a., 
modtager årsskriftet for 1950 gratis. Bestyrelsens medlemmer 
modtager indmeldelser.
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S. 40.
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Bjerg, Marie, frk., lærerinde, Rønneallé 27, Silkeborc. S. 49.
©Bjerre, Ulla, frk., lærerinde, gift Henten, se under H.
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119
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123

124
125
126
127

128
129
130
131

132
133
134

135
136

F.
Fibiger-Jensen, Gerda, frk., lærerinde, Faksegade 203, Kbhvn. 0.

S. 23.
Fischer, Emma, frk., lærerinde, Rønnebæk skole pr. Næstved.

S. 41.
Fly, Jenny, frk., lærerinde, Kisum, Rønbjerg. F. 43.
Foged, Erik, lærer, skolen, Gudumholm. S. 48.
Frederiksen, Else, frk., lærerinde, Søndergade 15, Aulum. F. 43.
Frederiksen, Kirsten, frk., lærerinde, Sall skole, Sall st. F. 16.
Frederiksen, Laurits Bindsløv, programsekretær v. statsradiofo

nien, Vestermarie allé 26, Kastrup. S. 37.
*Frederiksen, Harriet, frue, f. Kristensen, Vestermarie allé 26, Ka

strup. S. 37.
Frederiksen, Parmo Gunner, lærer, Christiansgade 32, Århus.

S. 45.

G.
Gamst, Karin, frk., lærerinde, Dronninglund. S. 29.
Gerløv, Emma, frue, f. Duus Hansen, Ceylonvej 6, Kbhvn. S. S. 30.
Gernhammer, Marie, frue, f. Malthesen, Grundtvigs Allé, Esbjerg.

S. 17.
Gjørup, Ida, frue, f. Beck-Jensen, Algade 103, Vordingborg. S. 12.
Godskesen, Ingeborg, frk., lærerinde, Vor Frue Skole pr. Roskilde. 

F. 30.
Gravesen, Rigmor, frue, f. Kragh, Nykøbing M. S. 27.
Grove-Rasmussen, Carl, lærer, Arnesvej 35, Brønshøj. S. 36.
Grønvig, Lis, frue, f. Larsen, Sønderbrogade 85 a, Horsens. S. 42.

II.
Haffgaard, Ellen, frk., lærerinde, Fasanhaven, Gentofte. S. 39. 
Hald, Marie, frk., pens, lærerinde, Hobrovej 23, Randers. S. 09. 
Hansen, Bent, lærer, A. C. Hansens Allé 10, Middelfart. S. 46. 
Hansen, Carla, frk., lærerinde, Korsgade 192, Hjørring. S. 28. 
Hansen, Doris Brunse, frk., lærerinde, Strandby forskole, Hårby.

F. 33.
Hansen, Doris Hogrefe, frk., lærerinde, Langelinie 71, Holstebro. 

S. 13.
Hansen, Ebbe Schårup, lærer, Kirkebækvej 8, Viborg. S. 49.
Hansen, Edith, frk., lærerinde, Albøge skole pr. Trustrup. F. 45.
Hansen, Gerda, lærerinde, Torvegade 24, Struer. S. 39.
Hansen, Gretha, fru, f. Vestergaard, lærerinde, Nørre Boulevard 36, 

Nakskov. S. 48.
Hansen, Gunnar, lærer, Frøslev, Mors. S. 48.
Hansen, Gunner Christian, lærer, Vestervej 16, Grenå. S. 44.
Hansen, Inga Rønlev, frk., lærerinde, Aidt skole, Thorsø. F. 45.
Hansen, Inge, frue, f. Poulsen, lærerinde, Mariehøjvej 26, Silkeborg.

F. 28.
Hansen, Jane, frk., lærerinde, Åkjær skole pr. Brande. F. 49. 
Hansen, Jens Abildskov, lærer, Spettrup pr. Stenderup. S. 39. 
Hansen, Noomi, frk., lærerinde, c/o manufakturh. Hansen, Ejstrup- 

holm. S. 48.
Harboe, Agnete, frk., lærerinde, Holstebro. F. 30.
Hartz, Harry, lærer, Vestergade 17, Varde. S. 33.
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164
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168
169
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172

173

Haugaard, Mogens Hansen, førstelærer, Lund pr. lløjslev. S. 38.
Hebsgaard, Marie, frue, f. Jessen, Vestergade 23, Holstebro. S. 38.
Heftdal, Jon, lærer, Sædding skole pr. Esbjerg. S. 46.
Helms, Gertrud, frk., lærerinde, Snertinge. F. 43.
Helms, Karen, frk., lærerinde, Dalgas Avenue 42, Århus. S. 45.
Helms, Marie, frk., lærerinde, Langsøvej 15, Lysbro pr. Silke

borg. S. 41.
Hempel, Aase, frue, f. Kayser, Frederic'?.gade 8:!, Købh. K. S. 20.
Hendriksen, Knud, lærer, Vesterg: <e 16, Skive. S. 48.
Henningsen, K., frue, f. Bossen, Egeri sund skole pr. Egernsund.

S. 30.
Henrichsen, Kristian, lærer, Fruerlund, Kjellerup. S. 49.
Henriksen, Birthe, frk., lærerinde, Skelby, Herlufmagle. S. 30.
Henten, Ulla, frue, f. Bjerre, lærerinde, Strandboulevarden 164, 

København 0. S. 48.
Hermann, Astrid, frue, f. Laursen, lærerinde, Astrupvej 81, 

Brønshøj.
Hermansen, Kristen, lærer, Korning pr. Hatting. S. 49.
Hjorth, Ingeborg, frue, f. Kirketerp, jernbanestationen, Jyderup.

S. 24.
*Hjorthmose, Gerda, frue, f. Christiansen, lærerinde, Fjeldvigs

allé 8, Vejle. S. 49.
Hjorthmose, Knud, lærer, Fjeldvigs allé 8, Vejle. S. 46.
Hjortsnæs, Alexandra, frk., lærerinde, Vodskov skole, Vodskov St 

F. 03.
Hofmansen, Mette Marie, frk., lærerinde, Egebjerg skole, Vinde- 

rup. F. 33.
Holm, Anna, frk., lærerinde, Astrup skole, Brøns. F. 37.
Holm, Bothilde, frk., lærerinde, Højstrup, Sønderjylland. S. 28.
Holm, Ingrid, frk., lærerinde, Olgasvej 24, Vedbæk. S. 49.
Holm, Marie, frue, f. Strand, Drachmannsallé 5, Esbjerg. S. 14.
Holm, Marie, frue, f. Fledelius, lærerinde, Skolegade 34, Silke

borg. F. 34.
Holmgaard, Anna, frk., lærerinde, »Uffeskolen«, Tønning, Schles

wig-Holstein, Britische Zone, Tyskland. S. 44.
Hornshøj, Else, frk., lærerinde, Skovbøl skole, Varnæs. F. 06.
Horstmann, Benedicte, frk., lærerinde, Willemoesgade 53, Ålborg.

S. 38.
Holst, Else, frk., lærerinde, Høgevej 5 st., Silkeborg. S. 47.
Hougaard, David, lærer, Farsø. S. 35.
Hougesen. Anna, frk., lærerinde, Maderun pr. Vef linge. F. 37.
Howald, Ruth, frue, f. Sørensen, lærerinde, Østre Allé, Hjørring.

S. 43.
Hviid, Anna, frk., lærerinde, Gettrup, Thy. S. 49.
Højlund, Laurits, lærer, kommuneskolen, Vejle. S. 47.
’Højlund, Lis, frue, f. Døssing, kommuneskolen, Vejle. S. 47.
Højsgaard, Else, frk., lærerinde, Th. Langs Skole, Silkeborg.

F. 37.
Høst, Christiane Svanholm, frue, f. Svanholm, R. 2 Burbank, 

South Dakota, U. S. A., F. 18.
Høybye, Marie, frk., lærerinde, Enderslev, Hårlev. S. 18.

174 Iversen, Andrea, frue, lærerinde, gift Palsgaard, se under P, S, 4L
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176 
177

178 
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200

IM 
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206 
207 
208
209

216
21 I

212 
21.3

214

J.
Jacobsen, Grethe, frk., lærerinde, Nr. Åby realskole, Nr. Åby. 

F. 37.
Jacobsen, Kirstine, frk., lærerinde, Levring, Kjellerup. F. 18.
Jacobsen, Mette, frk., forstanderinde, Kathrinebjerg Ungdoms

hjem, Århus. S. 24.
Jakobsen, Bodil, frue, f. Sabroe, kommli., Valløvej 2l, Brønshøj.
Jakobsen, Jakob E., førstelærer, Knaplund skole pr. Tarm. S. 41.
Jakobsen, Maria, frk., lærerinde, gift Christensen, se under C. F. 47.
Jantzen, Kirsten, frk., lærerinde, Vestre Allé 10, Ålborg. S. 24.
Jensen, Agnes, frk., lærerinde, skolen, Nørre Kollund. F. 31.
Jensen, Anna, frue, f. Jacobsen, Tørring. S. 01.
Jensen, Anna Have, frk., lærerinde, Fly, pr. Skive. S. 49.
Jensen, Anna Højgaard, frue, f. Dam, Aldersrov. 44-, Århus. S. 42.
Jensen, Anna Lise, frk., lærerinde, Skannerup, Gern. F. 47.
Jensen, Anna Marie, frk., lærerinde, Holsted byskole, Holsted.

F. 03.
*Jensen, Betty, frue, f. Jensen, Åkjærsvej 37, Åbyhøj. S. 44.
Jensen, Carl, lærer, Åkjærsvej 37, Åbyhøj. S. 42.
Jensen, Einar, lærer, Nygade 2a2, Silkeborg. S. 35.
Jensen, Ejner Lund, lærer, Finsensvej 37a2, Købh. F. S. 42.
Jensen, Ejvind, lærer, Tørholmsvej 31, Hjørring. S. 48.
Jensen, Elise, lærerinde, Dalbyneder skole, Dalbyovre. F. 24.
Jensen, Ellen M., frk., forstanderinde, Håndarbejdsskolen, Haslev. 

F. 30.
Jensen, Ellen, frk., lærerinde, Højskolehjemmet, Set. Mikkels- 

gade, Slagelse. S. 33.
Jensen, Gudrun, frue, f. Jensen, præstegaarden, Endelave pr. 

Horsens. F. 33.
Jensen, Gudrun Raphael, frk., lærerinde, Ålstrup pr. Falling. F. 39.
Jensen, Hanne, frk., lærerinde. Adr. bogtrykker Urban, Sørup, 

Angel, Schleswig-Holstein, Britische Zone, Sydslesvig. S. 46.
Jensen, Inga Omø, frk., lærerinde, Skyum skole pr. Hørdum.

S. 38.
Jensen, Inga, frk., lærerinde, Den danske Skole, Sdr. Brarup, 

Sydslesvig. S. 49.
Jensen, Ingeborg Bjerre, frk., lærerinde, skolen, Vadum. F. 43.
Jensen, Inger, frk., lærerinde, Klastrup skole pr. Hjørring. F. 93.
Jensen, Ingrid Møller, frue, f. Møller, lærerinde, Herborg. F. 36.
Jensen, Ingrid Møller, frk., lærerinde, Skavenshus pr. Vostrup. 

F. 47.
Jensen, Jens Kristian, lærer, Tuxensgade 3, Frederikshavn. : . 48.
Jensen, Kaj Videbæk, lærer, »Nygaard«, Videbæk. S. 47.
Jensen, Kastrup, Chr., lærer, Pybe. S. 44.
Jensen, Lydia, frk., lærerinde, kommuneskolen, Skagen. S. 39.
Jensen, Marie Østergaard, frue, f. Østergaard Nielsen, overlæ

rer, Danmarksgade 16, Randers. S. 13.
Jensen, Martha, frk., lærerinde, Klovborg skole, Klovborg. F. 34.
Jensen, Nielsine, frk., lærerinde, Sdr. Tåstrup skole pr. Sdr.

Ørslev, Falster. F. 27.
Jensen, Peder Eg, lærer, Oksbøl. S. 41.
Jensen-Sønderup, Sine, frue, f. Nielsen, »Kærvang«, Sønderup, 

Støvring. S 15.
Jensen, Sara Sivert, frk., lærerinde, Maglegårdsallé 125, st., 

Søborg. S. 32.
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230
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232
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234
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236

237
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Jensen, Thomas, Lærer, Højbjerg, Rødkærsbro. S. 47.
Jensen, Thomas Frandsen, lærer, Hvorslev teglværk, Ulstrup st.

S. 49.
Jensen, Valborg, frk., lærerinde, Sjørup pr. Viborg. F. 43.
Jensen, Yrsa Bach, frk., lærerinde, Ullerslev skole, Halsted-Au- 

nede. F. 49.
®Jensen-Smidt, Ulla, frk., lærerinde, gift Bervig, se under B. S. 45.
Jeppesen, Marie, frk., lærerinde, Løsning skole, Løsning. F. 21.
Jepsen, Ane, frk., lærerinde, Vinderup. F. 15.
Jespersen, Karen, frue, f. Vandborg, overlærer, C. F. Richs- 

vej 62 2 Kbhvn. F. S. 00.
Johannesen, Erik W., Kildebakken 8, Langå. S. 49.
Johannesen, Ester, frk., lærerinde, Niels Bohrsvej 24, Rosenvang, 

Århus. F. 30.
Johansen, Kresten Baarup, lærer, Grundtvigs allé 76, Esbjerg.

S. 49.
Jones, Emma, frk., lærerinde, Torvet, Silkeborg. S. 09.
Josefsen, Ellen, frk., lærerinde, Sofievej 63th., Holte. S. 02.
Junker, Marie, frk., lærerinde, Hjærup, Vamdrup. F. 41.
Jönsson, Anna, frk., lærerinde, kysthospitalet på Refsnæs, Ka

lundborg. F. 43.
Jørgensen, Anna Lodborg, frk., lærerinde, Ny Sogns skole, Ring

købing. F. 27.
Jørgensen, Helga, frk., lærerinde, Vejerslev pr. Thorsø. F. 49.
Jørgensen, Helge, lærer, Helgolandsgade 5, Ålborg. S. 48.
Jørgensen, Jens, lærer, Grønhøj skole, Frederiks. S. 43.
Jørgensen, Maren, frk., lærerinde, Danmarksgade, Vamdrup.

S. 28.
Jørgensen, Maren, frk., lærerinde, Allégade 26, Horsens. F. 36.
Jørgensen, Martha Møller, frk., lærerinde, Nørreallé 36, Silke

borg. F. 41.
Jørgensen, Nanna, frue, f. Lihn, Frederiksdalsvej 17, Køben- 

havn-Vanløse. S. 44.
Jørgensen, Peter, lærer, Lundegade 24, Helsingør. S. 40.
Jørgensen, Ruth, frk., lærerinde. Breum pr. Jebjerg, Salling. F. 4L

K.
239 Kaasgaard, Johannes Larsen, lærer, Skibsted skole, Konger

slev. S. 43.
®Kayser, Aase, frk., lærerinde, gift Hempel, se under H. S. 20.

240 Keiding, Anna, f. Borre, pastorinde, Dianalund. S. 17.
241 Kellermann, Gerda, frk., lærerinde, Eskildstrup pr. Vig.
242 Kiel-Larsen, Johannes, lærer, Turesensvej 20:;, Nørresundby. 

S. 43.
243 Kieldrup, Gerda, frk., kolonien »Filadelfia«, »Mariebo«, Diana

lund st. S. 23.
244 Kierulff-Petersen, Else, frue, f. Lyngby, apoteket, Ringe. S. 16.
245 Kirk, Bodil, frk., lærerinde, Eriksminde, Bouistrup. F. 49.
246 Kjelstrup, Poul, lærer, »Emdrupgaard«, Emdrupvej 132, Køben

havn N. V. S. 47.
247 Kjersgaard, Bodil, frk. lærerinde, Sdr. Onsild, Onsild. S. 46.

I Sydslesvig: »Wohlgetan« bei Süderlügum, 24 B. Kreiz Süd- 
tondern, Schleswig-Holstein, Brit. Zone, Sydslesvig.

248 Kjær, Leo Straasø, lærer, Nørregade 32, Grindsted. S. 45.
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Kjærgaard, Karen M., frue, f. Christensen, lærerinde, Elmevej 
72, Frederikshavn. S. 24.

Kjærgaard, Vilhelm, lærer, Markedsgade 2, Silkeborg. S. 35.
Kjølseth, Ellen Bodil, frk., lærerinde, Søvænget 19, Kastrup. S. 37.
*Klitgaard-Jensen, Maren, frue, f. Larsen, lærerinde, Egtved skole, 

Egtved. S. 47.
Klitgaard-Jensen, Per, lærer, Egtved skole, Egtved. S. 48.
Kløve, Karen Margrethe, frue, f. Leffers, lærerinde, Brønderslev. 

S. 42.
Knudsen, Elisabeth Dahl, frk., lærerinde, Næsby skole, Ranum. 

F. 30.
Knudsen, Hilda Sandager, frue, f. Jeppesen, lærerinde, Stenderup, 

Krogager. S. 44.
Knudsen, Johanne, frk., lærerinde, Østerby skole, pr. Daler 

Østerby. F. 49.
Knudsen, Karen, frue, f. Kolstrup, Haslevej 55, Rønne, S. 27.
Koch, Sigrid, frue, skoleinspektør, Thygesens Boulevard, Ran

ders. S. 15.
Kolind, Ingrid, frk., lærerinde, Følle skole pr. Rønde. F. 37.
Kortegaard, Elise, frk., lærerinde, Vejgaard skole, Ålborg. S. 07.
Kortegaard, Signe, frk., lærerinde, Haderup skole, Skive. F. 45.
Koudahl, Mariane, frk., lærerinde, Erritsø skole, Fredericia. S. 14.
Krestensen, Gerda Houlberg, frk., lærerinde, c/o. Møller, Lind

holmsvej 23', Brønshøj. F. 30.
Kristensen, Elvine, frk., lærerinde, skolen, Snekkersten. 
Kristensen, Jens, lærer, Kommuneskolen, Viborg. S. 49. 
Kristensen, Knud, lærer, Rødovervej 4123, Vanløse. S. 44. 
Kristensen, Signe, frk., lærerinde. Adr.: hr. gdr. Kristensen, Ale 

st. F. 37.
Kristensen, Thomas Maegärd, lærer, Rise skole, Dunkær. S. 49. 
Kristiansen, Mogens, lærer, Birkevej 19, Silkeborg. St. 47. S. 49. 
Kristiansen, Nina, frue, f. Dybeck, Hasselvej 25, Vanløse. S. 43.
Kristiansen, Signe, frk., lærerinde, Svebølle skole, Svebølle st.

F. 27.
Krogh, Karen, frk., lærerinde, Katterød. F. 13.
Krogh, Dagny, frk., lærerinde, Roslev. F. 27.
Krogh-Svendsen, Inger Margrethe, frk., børnehaveleder, Linde

vej 2, Vordingborg. S.
Kromann, Hansigne, frk., Møllergade, Marstal. S. 07.
Kudahl, Estrid Korsager, frue, f. Korsager, »Hannesminde«, 

Rønde. F. 24.
Kühl, Marie, frue, f. Clausen, Esperance Allé 22, Charlottenlund. 

S. 14.

L.
Ladegaard, Svend, lærer, »Ravnsgård«, Pjedsted. S. 49.
Lang, Gerda, frue, f. Kyndby, Carlsberg Laboratoriet, GI. Carls- 

bergvej 10, Valby. S. 16.
Lang, Karen Linderstrøm, frk., rektor, Th. Langs skole, Silke

borg. S. 16.
*Larsen, Anna, frue, f. Fischer Jacobsen, skolen, Ruds Vedby. 

S. 38.
Larsen, Gerda, frk., Albuen skole, Nakskov. S. 27.
Larsen, Hans Chr., lærer, Smedebæk skole, Ejstrupholm. S. 47.
Larsen, Hans Henning, lærer, Kirkegade 2, Årup. S. 48.
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Larsen, Helga Møller, frue, f. Sinding, lærerinde, GI. Ry pr. Ry. 
S. 44.

Larsen, Helga, frk., lærerinde, Tolderlundsvej 64, Odense. F. 49.
Larsen, Helmuth, lærer, Jerslev, Jylland.. S. 46.
Larsen, Irene, frk., lærerinde, Skolen, Flauenskjold. F. 47.
Larsen, Jørgen, lærer, Skodborghus skole, Vejen. S. 39.
Larsen, Knud V., lærer, skolen, Ruds Vedby. S. 39.
Larsen, Margrethe, frk., lærerinde, Flauenskjold. F. 39.
Larsen, Marie, frk., lærerinde, Fårtoft, pr. Thisted. S. 49.
Larsen, Mathilde, frk., lærerinde, Lyøgade 4. Århus. S. 36.
Larsen, Oline, frk., lærerinde, Hirtshals skole, Hirtshals. F. 04.

S. 18.
Larsen, Peter, lærer, Pandrup. S. 39.
Larsen, Sigurd, lærer, Holsteinborgvej 123, Vanløse. S. 37.
Lassen, Anna, frk., Gandrup skole, Arden. F. 30.
Lassen, Carli Hvenegaard, frue, f. Simonsen, Oehlenschlägers- 

vej 9, Odense. S. 13.
Lassen, Johanne, frk., lærerinde, Doense skole, Lóense. F. 16.
Lassen, Marie, frk., lærerinde, Asmindegårde skole, Grauballe.

F. 25.
Lauridsen, Cecilie, frk., lærerinde, Strellev pr. Ølgod. F. 43.
Laursen, Agnethe, frk., lærerinde, skolen, Mou. S. 48.
Laursen, Else, frk., lærerinde, Sønderskov skole, Sønderskov. 

S. 49.
Laursen, Ragnhild Nellemann, frk., lærerinde, Nisset skole pr. 

Lemming. F. 33.
Leth-Espensen, Inger, frk., lærerinde, Læbinggård, Haslev. S. 49.

(I Sydslesvig.)
®Lihn, Nanna, frk., lærerinde, gift Jørgensen, se under J. S. 44.
Linneboe, Marie, frk., lærerinde, Humble præstegård, Lange

land. S. 49.
Lollesgaard, Vibeke, frk., lærerinde, Chr. IX’s gade 24, Odense.
Liniger, Carl Henrik W. Thanning, lærer, Ibsgade 16 b, Viborg.

S. 44.
Lund, Else, frue, f. Kristensen, lærerinde, Haldrup. S. 32.
Lund, Jens, lærer, Voldum Skole, Voldum pr. Randers. S. 35.
Lundkvist, Astrid, frk., lærerinde, Estrupsgade, Silkeborg. S. 30.
Lundsgaard de Gundersen, Elise, frue, f. Lundsgaard, Est. Cope- 

tanes F. C. S., Argentina. F. 18.
Lundsgaard-Jørgensen, Gunner, lærer, kommuneskolen, Millinge. 

S. 36.
*Lundsgaard-Jørgensen, Oline, frue, f. Døssing, kommuneskolen, 

Millinge. S. 36.
Lykke-Hansen, Helle, frue, f. Vestergaard, Valbyvej, Tåstrup. F. 39.
Lynge, Edith, frk., lærerinde, Banevænget 3, Kastrup. F. 45.

M.
Madsen, Andreas, lærer, Bakkevej 12, Sorø. S. 45.
Madsen, Asta, frk., lærerinde, Vigersted skole, Ringsted. F. 31.
Madsen, Emmy, frue, f. Alenkær, stadsingeniøren, Struer. F. 39.
Madsen, Grethe Bruun, frk., lærerinde, Lyngbyvej 2891, Hellerup.

S. 44.
Madsen, Inger,frk., lærerinde, Vejrum skole, Vejrumbro. F. 43.
Madsen, Johanne, frk., lærerinde, Gothersgade 253, Fredericia.

F. 15.
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Madsen, Karen, frk., lærerinde, realskolen, Brædstrup. S. 45.
Madsen, Steenholt, Ellen, frk., lærerinde, Ansby. S. 44.
Madvig, Else, frk., lærerinde, Th. Langs Skole, Silkeborg. S. 45.
Maibom, Jørgen, lærer, Sønder Brarup, Sydslesvig; fra 1. juli: Tal

bot House, Trinity Square, London E. C. 3. S. 46.
Marstrand, Anna Sofie, irue, f. Rasmussen, Allerslev pr. Lejre. 

F. 09.
Maxen, Arsenio, lærer, Valdemarsvej, Randers. S. 40.
Melgaard, Mathilde, frk., lærerinde, Kastager skole, Kastager st.

S. 23.
Messeil, Børge, lærer, Herlufsholmsvej 23 b, Vanløse. S. 45.
*Messell, Christine, frue, f. Bonde, Herlufsholmsvej 23 b, Van

løse. S.
Mondrup, Anne, frue, f. Søholmer, lærerinde, Gesnersvej 3, 

Silkeborg, S. 49.
Morthensen, Elisabeth, frue, f. Frost, Ahavevej 54, Silkeborg. S. 32.
Mortensen, Bodil Marie, frk., lærerinde, Klitmøller st. F. 45.
Mortensen, Emma, frk., lærerinde, Ganer, Gjern. F. 49.
Mortensen, Erna, frue, f. Johansen, Fuglebakkevej 101, Køben

havn F. S. 28.
Mortensen, Karen M., frk., Klemens v. skole pr. Hasle, Bornholm.

F. 25.
Mortensen, Svend Aage, lærer, Enghavevej 1, Skive. S. 48.
Mouridsen, Grethe, frk., lærerinde, Fynsgade 70, Herning. (I Syd- 

stesvig.) S. 48.
Munch, Marry, frk., lærerinde, Asted skole pr. Kvissel. S. 27.
Møller, Ane, frk., kommunelærerinde, Skagen. S. 06.
*Møller, Anna, frue, f. Hundahl, lærerinde, realskolen, Heden

sted. S. 44.
Møller, Elisabeth, frue, f. Søgaard Nielsen, lærerinde. Nørreallé 75.

Thisted. S. 45.
Møller Nielsen, Gerda, frk., lærerinde, c/o fru Jacobsen, Gislev 

skole pr. Gislev. F. 30.
Møller, Peter, lærer, realskolen, Hedensted. S. 44.
Møller, Valborg Hvass, frk., lærerinde, »Laven Vestergård«, La

ven st. F. 49.
Mønsted, Marie, frue, f. Bjerrum, lærerinde, Pelargonievej 21, 

Kbhvn. Valby. S. 05. Pr. 97.

N.
Nicolaisen, Margrethe, frk., lærerinde, Hillested skole, Maribo. F. 25.
Nielsen, Aase, frue, f. Thorsen, lærerinde, Roslev. S. 39.
Nielsen, Aksel, lærer, Overlund skole pr. Viborg. S. 45.
Nielsen, Anna Abildtrup, frk., lærerinde, Helgolandsgade 12 st., 

Nørresundby. S. 35.
Nielsen, Annelise Just, frk., lærerinde, Gerlev, Krogstrup, Horns

herred. F. 43.
Nielsen, Asta, frue, f. Nielsen. Avang, Lejre. F. 06.
Nielsen, Aurelia, frk., lærerinde, Tilsted forskole, Arden st. F. 25.
Nielsen, Axel, lærer, Skovsborg pr. Hindbjerg. S. 42.
Nielsen, Bent, lærer, Gøhlmannsvej 73, Kolding. S. 48.
Nielsen, Birgitte Bjerg, frk., lærerinde, »Bjerg«, Vandborg pr. Bon

net. F. 49.
Nielsen, Egon, lærer, Reballegård, Søvind. S. 36.
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Nielsen, Elvira, frk., lærerinde, Gurreby skole pr. Søllested, Lol
land. F. 28.

Nielsen, Emilie Nabe, frk., lærerinde, Hejnsvig. F. 47.
Nielsen, Emmy, frk., lærerinde, Vivild skole. F. 36.
Nielsen, Eva, frue ,f. Løvstad, Østbirk. F. 43 .
Nielsen, Frede Stehr, lærer, c/o tømrer L. Rasmussen, Vollerup pr. 

Slagelse. S. 43.
Nielsen, Grethe, frue, f. Laier, lærerinde, Højbjerg pr. Rødkærs

bro. F. 45.
Nielsen, Grethe, frue, f. Hougaard, Løjtegårdsv. 45, Kastrup. S.42.
Nielsen, H. Erik, lærer, Sdr. Vissing. S. 47.
Nielsen, Helle, frue, f. Geest, lærerinde, Sjællandsgade 383, 

Randers. S. 49.
Nielsen, Henning, lærer. Nygade 241, Silkeborg. S. 46.
Nielsen, Henry, lærer, Skolegade 56, Silkeborg. S. 41.
Nielsen, Johanne Hjuvler, frue, f. Jochumsen, Folevænget 14, 

Charlottenlund. S. 27.
Nielsen, Kirstine, frk., lærerinde, Tesdorpfsvej 10, Odense. S. 32.
Nielsen, Laurits Wissing, lærer, Oddense skole pr. Balling. S. 37.
Nielsen, Mary Nymann, frk., Herning friskole, Herning. F. 43.
Nielsen, Margit, frk., lærerinde, Langå skole, Langå. F. 43.
Nielsen, Marie, frk., lærerinde, Oddense skole pr. Balling. F. 28.
Nielsen, Marie, frk.. lærerinde, Kollerup pr. Fjerritslev. S. 18.
Nielsen Raadshøj, Esther, frk., lærerinde, Tømmerup skole, Ka

lundborg. S. 44.
Nielsen, Tinne, frue. f. Søndergaard Pedersen, lærerinde, 

Holmegade 33, Ulfborg. S. 45.
Nielsen, Vagn, lærer, Østergade 22. Kjellerup. S. 42.
Nolsø, Vilhelmine, frue, f. Larsen, Reberbanegade 13"’, Købh. S. S.
Nüchel, Lilli, frk., lærerinde, Skals st. S. 49.
Nygaard, Anna, frk., lærerinde, Dueoddevej 12, Kastrup. S. 43.
Nykjær, Enevold, lærer. Kæret. Herning. S. 43.
Nørby, Poul, kommunelærer, Skovvej 2, Snekkersten. S. 35.
Nørgaard, Ingrid, frue, f. Fledelius, lærerinde, Collenburgerstrasse 

35, Glyksborg, Sydslesvig. S. 37.

O.
Olesen, Ludvig, lærer, Østerbrogade, Løgstør. S. 46.
Olesen, Maren Skjærbæk, frk., lærerinde, Krausesvej 5, Kbhvn. 0.

S. 40.
Olsen, Agnete, frk., lærerinde, Boes skole pr. Alken. F. 41.
Olsen, Anna, frk., lærerinde, Nykøbing Sj. S. 02.
Olsen, Elias, lærer, Døjringe skole, pr. Døjringe. S. 37.
Olsen, Ingeborg, frk., lærerinde, Ulstrup v. Kalundborg. F. 31.
Olsen, Karen, frk., lærerinde, Bolderslev pr. Hjordkær. F. 47.
Olsen, Kuno, lærer, Svendstrup. S. 46.
Olsen, Ritha, frk., lærerinde, Pensionatet, Frederiksborggade 41,

Kbhvn K. S. 45.
Olsen, Valborg, frk., lærerinde, Hjembæk skole, Jyderup S. 12.
Ottow, L. A. ,lærer, Over Jerstal. S. 44.
Overgaard, Anna, frk., lærerinde, Elmevej 7, Frederikshavn. S. 27.
Overgaard, Jenny Jensen, frk., lærerinde, Mausing skole pr.

Kjellerup. F. 27.
Overgaard, Knud, lærer, Lars Bødkersvej 28, Skagen. S. 44.
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P.
Pallesen, Holger, lærer, Voel østre skole pr. Silkeborg. S. 42.
Palsgaard, Andrea, fru, f. Iversen, lærerinde, Støvring st. S. 41.
Parbo, Holger, lærer, Alminde pr. Kolding. S. 47.
Paulsen, Emilie, frue, f. Thomsen, Frederiksberggade 1, Silke

borg. S. 40.
Paulsen, Inger, frue, f. Nielsen, lærerinde, Kronprinsensgade 125, 

Esbjerg. F. 43.
Pedersen, Alfrida, frk., lærerinde, Fru Ingesvej 8, Sorø. S. 10.
Pedersen, Anna, frk., lærerinde, Viby skole, Mesinge, Fyn. F. 21.
Pedersen, Annamarie, frk., lærerinde, »Elisabethsminde«, Var

de. S. 49.
Pedersen, Anne Kathrine, frk., lærerinde, Vestbjerg skole, Hvo- 

rupgård, Mors. S. 15.
Pedersen, Bertha, frk., lærerinde, Egholmsvej 11, Skørping. F. 47.
Pedersen, Børge Skindhøj, lærer, Ølbyvej 1, Struer. S. 47.
Pedersen, Edith, frk., lærerinde, »Bakken«, Bagterp pr. Hjørring. 

(I Sydslesvig.) S. 48.
Pedersen, Elisabeth, frk., lærerinde, Fredensgade 16, Randers.

S. 06.
Pedersen,, Ellen Marie, frk., lærerinde, Vestergade 35, Hadsten.

S. 47.
Pedersen, Else M.. frk.. lærerinde, Ulstrup, Ulstrup st. F. 18.
Pedersen, Emil Skadkær, lærer, Venøgade 10, Struer. S. 49. (I Syd

slesvig.)
Pedersen, Harry, lærer, kommuneskolen, Brønderslev. S. 49.
Pedersen, I. C., lærer, Kærshøj 14, Silkeborg. S. 47.
Pedersen, Inger Heldal, frk., lærerinde, Sødalen 5>, Gentofte. S. 42.
Pedersen, Inger Edinger, frk., lærerinde, Tune, Roskilde. S. 44.
Pedersen, Inger, frk., lærerinde, Borgvold 7, Viby J. S. 48.
Pedersen, Julie, frk., lærerinde, Ungstrup skole, Kjellerup. F. 43.
Pedersen, Julie, frue, f. Jørgensen, Skolevej 1, Gentofte. S. 17.
Pedersen, Kaj, lærer, Rørbæk skole, Sakskøbing. S. 44.
Pedersen, Karen Mailand, frue, f. Brøndum-Petersen, Fyensgade 

14, Skive. S. 33.
®Pedersen, Knud Hjorthmose, lærer, se under H. S. 46.
Pedersen, Laura, frue, f. Bjørn, Auning mejeri, Auning st. F. 24.
Pedersen, Marie, frue, f. Nielsen, Frederiksgade 7, st. th., Odense. 
^Pedersen, Metha Skindhøj, frue, f. Andersen, lærerinde, Ølbyvej 1, 

Struer. S. 47.
Pedersen, Sørgine Kirstine, frk., lærerinde, Rørth-Elle forskole, 

Nedre Randlev. F. 06.
Pedersen, Nina Vestergaard, frk., lærerinde, centralskolen, Kirke 

Hyllinge. F. 36.
Pedersen, Peder, lærer, »Overgård«, Hørdum, Thy. S. 49.
Petersen, Bent, lærer, Vindt mølle, Viborg. S. 43.
Petersen, Carl Tarp, lærer, »Tårupgård« pr. Løgstrup. S. 48.
Petersen, Lis Aarø, frk., lærerinde, Toften 183, Åbenrå. S. 41.
Popp-Kristensen, Johanne, frk., lærerinde, Blenstrup. F. 4j.
Porskrog, N., frk., lærerinde, Bjerring, Bjerringbro. F. 13.
Poulsen, Alvilda, frk., lærerinde, Hadsund skole, Hadsund. S. 28.
Poulsen, Else, frk., lærerinde, Harte v. Kolding. S. 28.
Poulsen, Kaj Lindvig, lærer, Jyllandsgade 90, Esbjerg. S. 47.
Poulsen, Kirstine, frk., lærerinde, Nørregade 103, Skanderborg.

S. 16.
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Poulsen, Maren Kirstine, frk., lærerinde, Grønbjerg st. F. 27.
Poulsen, Sine, frk., lærerinde, Bruntofte skole, Tingsted. F. 31.
Præstgaard, Verner, lærer, Hørdum, Thy. S. 47.

R.
Raagaard, Jan, lærer, Helsinge. S. 36.
Raagaard, Magdalene, frue, f. Petersen, Petersborgvej 6, Hillerød.

S. 04.
Rahbek, Kirstine, frk., lærerinde, Daadyrvej 8, Fredericia. F. 18.
Ranløv, Karen Margrethe, frue, lærerinde, Odinsvej 5a, Frede

ricia. S. 26.
Raskmark, Agnete, frk., lærerinde, Kristrup, Randers. S. 46.
Raskmark, Olaf, lærer, Jeppe Åkjærsvej 37, Åbyhøj. S. 39.
Rasmussen, Aage Bundgaard, lærer, Turesensgade 354, Kbhvn. K.

S. 40.
Rasmussen, Agnes, frue, f. Kjær, Serridslevvej 81, Kbhvn. 0.

S. 11.
Rasmussen, Dagny, frk., lærerinde, Udbynedre skole pr. Havn

dal. F. 24.
Rasmussen, Edith Bruun, frk., lærerinde, Feldballe. F. 39.
Rasmussen, Eva, frk., lærerinde, Granslev skole pr. Laurbjerg.

F. 36.
Rasmussen, Ingeborg, frk., lærerinde, c/o. lektor Vedel, C. F. 

Richsvej 36, Købh. F. S. 26.
Rasmussen, Jens Hedegård, lærer, Alslev skole, Varde. S. 49.
Ravn, Marie, frue, f. Rolandsen, lærerinde, Ansvej 22, Silkeborg.

S. 13.
Reitzel, Petra, frue, f. Børrild, Dragsbækvej, Thisted. S. 06.
*Risborg, Birgit, frue, f. Nielsen, lærerinde, Emil Møllersgade 43, 

Horsens. S. 47.
Risborg, Kaj Peter, lærer, Emil Møllersgade 43, Horsens. S. 45.
Roed-Müller, Margrethe, frk., lektor, Sønderborg. S. 13.
Rosen, C. A. von, frue, f. Roed-Müller, overlærer, Sjællands

gade 5, Randers. S. 08.

S.
Saxild, Karen, frk., lærerinde, Ny Kloster, Slagelse. F. 27.
Schiøtz, Else, frk., lærerinde, Vester Hassing. S. 49.
Schmidt, Harald Uhre, Lærer, Kvong, Tistrup. S. 36.
Schultz, Kirstine, frk., overlærer, Vesterbro 46, Ålborg. S. 07.
Schultz, Kathrine, frue, f. Andersen, overlærer, Randers. S. 16.
Schøler, Inger, frk., lærerinde, Rosengade 3, Kolding. S. 47.
Schørring, frk- lærerinde, Ullerup kommuneskole, Store Magleby.

S. 14.
Secher, Agnete, frk., lærerinde, Thingvalla Allé 40 \ Kbhvn. S.

S. 36.
Siggaard, Svend Aage, lærer, Lindved pr. Hornsyld. S. 42.
Skibsted, Johanne, frue, f. Levring, lærerinde, Store Bjergegade 1, 

Vejle. S. 46.
Skjerris, Eva, frue, f. Olsen, dyrlægeboligen, Brande. S. 33.
Skjødt, L., lærer, Vemb st. S. 43.
Skodshøj, Estrid, frk., lærerinde, Herning. S. 25.
Skorstengaard, Ester, frk., lærerinde, Søllested pr. Glamsbjerg.

F. 39.
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477 Skov, Ellen, frue, f. Sørensen, lærerinde, Lundevej 11, Varde. 
S. 45.

478 Skovhøj, Grethe, frk., lærerinde, Fårup st. F. 43.
479 Skyum, Herdis, frk., lærerinde, Flade pr. Sdr. Dråby, Mors. F. 31.
480 Skærlund, Johanne, frue. f. Stenz, Gram. Sønderjylland. F. 36.
481 *Smith, Bodil Bech, frue, f. Badstue, lærerinde, Rødby. S. 45.
482 Smith, Mogens Neetz, lærer, realskolen, Rødby. S. 46.
483 Spangsberg-Nielsen, Dagny, frue, f. Christensen, Endrup pr. Bram- 

minge. F. 24.
484 Spangsmark, Signe, frue, f. Steffensen, lærerinde, Rødkløvervej 81, 

Århus. S. 48.
485 Steffensen, Bodil, frk., lærerinde, Nylandsallé 26, Horsens. (I Syd

slesvig.) S. 48.
486 Storgaard, Maren, frk., lærerinde, Hvorupgaard. F. 43.
487 Stoye, Eleonora, frue, f. Sørensen, villa »Yrsa«, Fortevej, Riis- 

skov, Århus. S. 14.
488 Svendsen, Carl-Peter, lærer, Søndergade 31, Horsens. S. 48.
489 Svendsen, Ketty, irk., lærerinde, Sdr. Vrå pr. Vrå. F. 34.
490 Svendsen, Kristine, frk., lærerinde, Hemdrup friskole pr. Løgstør.
491 Svenningsen, Martha, frue, Durup pr. Nørager. F. 24.
492 Søe, Sabine, frk., lærerinde, Vestergade 30 2, Struer. F. 27.
493 Søgaard, Aksel, lærer, Hald st. S. 44.
494 Søgaard, Poul E., lærer. Hald st. S. 43 .
495 Sønderby, Gunnar, lærer, kommuneskolen, Mindegade 15, Her

ning. S. 48.
496 Søndergaard, Else Marie, frue, f. Raahede, Fayes Allé 18, Thisted.
497 Søndergaard, Sigrid, frue, Nygade 26, Silkeborg. R. 09. S. 20.
498 Sørensen, Aksel, lærer, Kjærshøj 36, Silkeborg. S. 39.
499 Sørensen, Andreas Mejlhede, lærer, Algade 23, Ålborg. S. 49.
500 Sørensen, Anna, frk., lærerinde, Vestergade 34, Hobro. S. 27.
501 *Sørensen, Anna Grey, f. Due-Petersen, Riishøjvej 2, Risskov. S. 47.
502 Sørensen, Annalise, frk., lærerinde, Banegårdsgade 6, Århus. 

S. 49.
503 Sørensen, Annelise, frk., lærerinde. S. 48.
504 Sørensen, Astrid Krarup, f. Krarup, Bredgade 47, Brædstrup. F. 27.
505 Sørensen, Bent, lærer, Resdal pr. Skægkær. S. 49.
506 Sørensen, Cathrine, frk., lærerinde, True skole pr. Døstrup, Him

merland. F. 24.
507 Sørensen, Ebba Baunsø, frue, f. la Cour Bønnelycke, lærerinde, 

Brorsonsvej 6, Jerne, Esbjerg. S. 46.
508 Sørensen, Einar, lærer. Skolegade 48, Silkeborg. (I Sydslesvig: 

am Eickberg 14, Eckernförde, britische Zone, Tyskland.) S. 48.
509 Sørensen, Elise, frk., lærerinde, Palludansvej 28, Varde. F. 49.
510 Sørensen, Elsa, frk., lærerinde, Thorsvej 23, Åbyhøj. S. 27.
511 Sørensen, Else, frue, f. Jensen, lærerinde, Beit Vænge, Hjørring. 

S. 40.
512 Sørensen, Erik, lærer, Fredensgade 13, Silkeborg. S. 49.
513 Sørensen, Ewald, lærer, »Højgården«, Fjerritslev. (I Sydslesvig.) 

S. 49.
514 Sørensen, Henning, lærer, Højkolvei 34. Hasle, Århus. S. 44.
515 Sørensen, Henning, lærer, Lyngbygade 101, Silkeborg. R. 40. S. 46.
516 Sørensen, Henning Fisker, lærer, Chr. d. 8’s vej 142, Silkeborg. (I 

Sydslesvig.) S. 48.
517 Sørensen, Johannes, lærer, Thorning by, pr. Kjellerup. S. 49.
518 Sørensen, Karen, frk., lærerinde, nordre skole, Auning. F. 49.
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Sørensen, Niels Grey, lærer, Riishøjvej 2, Risskov. S. 45.
©Sørensen, Ruth, frk., lærerinde, Hjørring. Gift Howald se un

der H. S. 43.

T.
Therkelsen, Margr., frk., lærerinde, Elmeallé 4, Ålborg. St. 47.

S. 49.
Terp, Elna, frk., lærerinde, Harndrup. F. 22.
Therkildsen, Tove, frk., lærerinde, Stubbekøbing. S. 30.
Thomasen, Anders, lærer, Silkeborg. S. 43.
Thomsen, Erik, lærer, Bjødstrup skole pr. Rønde. S. 46.
Thomsen, Grete, fru, f. Nørrelund, Colegios D. M., Cascallares, 

F. C. S., Argentina. S. 33.
Thomsen, Thomas, lærer, Egense skole, Mou. S. 36.
Thomsen, Thomas Kr., lærer, Roager. S. 43.
Thorsen,Gerhard, lærer, Strandvejen 80, Jerne, Esbjerg. S. 47.
Thorsen, Karl Erik, lærer. Støvring pr. Randers. S. 44.
Thuesen, Harriet, frue, f. Rosenlund, Skibhusvej 76, Odense. S. 30.
Thuesen, Inga, frk., lærerinde, Hjordkær, Sønderjylland. S. 41.
Thygesen, Kathrine, frk., lærerinde, Ålsrode skole, Ålsø. F. 25.
Thøgersen, Søren, lærer, Nr. Åby. S. 40.
Troelsen, Marie, frue, f. Andersen, lærerinde, Kværkeby. F. 31.

U.
Uhre, Holger, lærer, Bjerregrav skole, Møldrup. S. 41.

V.
Vad, Iver, lærer, Strandvejen 42, Frederiksværk. S. 45.
Vandborg, Agnes, frk., lærerinde, Nytorv 9, Ålborg. S. 40.
Vebæk, Marie, frue, f. Kleist, Nationalmuseet, Købh. K. F. 39.
Villumsen, Villiam, lærer, Nordvestpassagen 50, Århus. S. 40.
Vinther, Erik, lærer, Havndal. S. 49.
Voetmann, Anne-Marie, frue, Glahnsallé 414, Kbhvn. F. S. 25. 

(Ferieadresse 15. april—27. september: Højstrup feriekoloni, 
Rødvig, Stevns.)

W.
Waaben, Erling, lærer, Carolinelundsvej 51, Horsens. S. 49.
Wammen, Agnes, frk., lærerinde, Fj elsted skole pr. Harndrup st. 

F. 24.
Willadsen, Karen, frue, f. Schultz, Hellebæk skole, Ålsgårde. S. 23.
Winther, Beate, frk., lærerinde, Budolfi Plads 54, Ålborg. S. 24.
Worm, Margrethe, frk., lærerinde, Solsortvej 29, Silkeborg. S. 23.

0.
Østergaard, Alfred, lærer, Klitmøller skole, Thisted. S. 35.
Østergaard, Ellen, frk., lærerinde, skolen, Espergærde. S. 42.
Østergaard, J. Chr., lærer, Vesterbro 56-'', Ålborg. S. 45.
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MEDLEMSLISTE B
Den højere Skole

A.
Aagaard. Aksel, revisor. Aldersrovej 44, Århus. St. 38.
Aagaard, Hans Juel, skovbrugsstuderende, p. t. sekondløjnt. 1. 

pioner batt. 3. ing.-comp. Ingeniørkasernen Købh. 0. St. 44.
Aagaard, Mads Henrik, Maskinlærling, 4. maj-kollegiet, vær. 14, 

Fuglesangsallé, Århus. St. 46.
Aasen, Tove, frk., korrespondent, Sølvgade 18, Kbhvn. K. St. 43.
Almind, Frederik, kontorchef, Vesterbro 56, Ålborg. R. 11.
Andersen, Anna Brøndum, frk., Hulkærhus planteskole, Ans. 

St. 49.
Andersen, Anna Kristine, frk., tandlæge, Set. Kjeldsplads 1, 

København 0. St. 35.
Andersen, Bo, c/o læge Andersen, Ry. St. 47.
Andersen, Elisabeth Bjerre, f. Lindeburg, Virum Stationsvej 196, 

Lyngby. R. 47.
Andersen, Ellen Møller, frk., Hammershøj. St. 47.
Andersen, Knud Erik, »Egely« pr. Bryrup. R. 42.
Andersen, Peder, landsretssagfører, Hammel. St. 17.
Andersen, Ruth, frk., Funder Bakke pr. Funder st. R. 47.
Andersen, Stig Bryde, stud, med., Lars Bjørnstræde 254, Købh. K.

St. 46.
Andersen, Ulla Bjørnbak, frk., Chr. d. 8’s Vej 28, Silkeborg. St. 47.
Andreasen, Ib, Solbakkevej 40, Silkeborg. R. 48.
Ascanius, Erik, forstkand., Ryparken 421, København 0. St. 41.
—• Askved, Ebba, frk., overlærer, Ramsvej 8, Viborg. Pr. 05.

Sem. 15.
Asschenfeldt-Hansen, Vilhelm, læge, Sæby. St. 19.

B.
Baagøe, Mathilde, frue, f. Christensen. 2223 Benson Avenue, 

Brooklyn 14, N 4, U. S. A.
Baggesgaard, Jytte, frk., sygeplejerske, Heslegårdsvej 15, Hel

lerup. R. 43.
Bak, Eigil, sagførerfuldmægtig, Romsøgade 3, Kbhvn. 0. St. 39.
Balslev, Karen Margrethe, frue, f. Schmedes, Sdr. Vissing Præ- 

stegaard, Sdr. Vissing. R. 35.
Balslev, Thora, frk., Søndergade 31, Silkeborg. St. 48.
Barslev, Henry, amtsrevisor, Set. Hans Torv 24, Kbhvn. N. R. 27.
Barslund, Else, frk., stud, med., Kvinderegensen, Amager Boule

vard 101, Købh. S.
Basse, Gertrud, frk., »Ankerhus«, Sorø. St. 46.
Baumann, Henny, frk., Goethegade 3, Sønderborg. R. 11.
Beidring, V., sekretær, frue, Dalgas Boulevard 852 tv., Kbhvn. F.

R. 28.
Bergenholt, Vera, frk., Ry station. R. 47.
Bertelsen, Aage, rektor, Katedralskolen, Århus. St. 20,
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Bertelsen, Ella, frue, f. Kloch, Henrik Stef fensvej 1’, Kbhvn. V. 
Pr. 00.

Bing, Edith, frue, f. Bing, Lillerød. Pr. 98.
Bisgaard, Oluf, landsdommer, Viborg. St. 15.
Bisgaard, Otto, overretssagfører, Vestergade, Silkeborg, x 99.
Bisgaard, Torben, stud, jur., Vesterbrogade 2083, Kbhvn. V. St. 46.
Bjerregaard, Holger, godsejer, Botnesgaard pr. Mos st., Norge. 

St. 23.
Bjerring, Ellen, frue, f. Kielgast, Sortedamsdosseringen 45, Kø

benhavn N. St. 26.
*Blenker, Bodil, frk., sygeplejeelev, kommunehospitalet, Århus. 

St. 45.
‘■’Bienker, Gudrun, frk., Linå præstegård pr. Laven. R. 46.
Bloch, Eva, frk., bibliotekar, Rebeccavej 30a, st. t. h., Hellerup.

St. 39.
Boeck-Hansen, Grethe, fru, f. Nyborg, Klaregade 27, Odense. St. 35.
Bo, Søren, realskolebestyrer, Stavangergade 2, Århus. St. 27.
Bornholt, Jul., undervisningsminister, Provstevænget 11, Roskilde.

St. 15.
Bonde, Harriet, frue, f. Elberling, Smallegade 6’, Kbhvn. F. Pr. 89.
Bondesen, Astrid, frue, f. Schoug, Lemvig. R. 11.
Borchersen, Lone, frue, f. Sandvad, Scoresbysund, Grønland. St. 38.
Bovin, Anna, frue, f. Busk Laursen, Massøse. St. 32. Adressen 

ukendt. Bedes om muligt oplyst.
Brix, Ellen Marie, frk., Landlyst Teglværk pr. Thisted. St. 46.
Brusendorff, Gudrun, frue, f. Jørgensen, tandlæge, Rosenørnsallé 

682, Kbhvn. V. St. 22.
Brydegaard, Carl, stud, jur., Niels Juelsgade 83’. Århus. St. 45.
’’Brydegaard, Hans Ditlev, Vibevej 1, Silkeborg. R. 47.
Brydegaard, Helle Vibeke, frk. stud, med., vær. 20. — 4 maj

kollegiet, Fuglsangsallé, Århus. St. 44.
Brøchner, Gertrud, frue, f. Jensen, Høgevej 1, st. tv., Silkeborg. 

St. 40.
Buchwald-Venvig, Karen, cand. jur., frue, f. Christensen, Ho

strups Have li3 th., Kbhvn. V. St. 33.
Buhelt, Inger, frk., Nonnebjerg, Skanderborg. R.46.
Bundgaard, Agnete, kommunelærerinde, Tryggevældevej 33, Kø

benhavn, Vanløse. St. 27.
Bundsgaard, Elin, frk., Thisted. St. 47.
Busch, Herbert, elektriker, Drewsensvej 54 a, Silkeborg. R. 42.
Busch, Jørgen, Låsby. St. 48.
Buttenschön, Joakim, afdelingsleder, Låsby. St. 30.
Bønløkke, Anna Margrethe, frk., stud, med., Jebjerggård, Langå.

St. 46.

C.
Carlsen, Elna, frue, f. Thorsen, villa »Parna«, Brabrand. R. 26.
Caspersen, Kristine, frk., korrespondent, Banegårdsplads 2, År

hus. St. 46.
Cederfeld de Simonsen, Kirsten, frk., havebrugsstuderende, Er- 

holm pr. Årup. St. 45.
Christensen, Birgit Østergaard, Århusvej 17, Silkeborg. St. 49.
Christensen, Else Marie, frk., Sdr. Ringgade 34’, Århus. R. 40.
Christensen, F., »Sottrup«, Farris. St. 39.
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Christensen, Gerda, frk., Collegium Medicum, Kristianiagade 12a, 
København 0. St. 48.

— Christensen, Hans Frederik, lærer, Marstrandsgade 43, Århus. 
St. 39. Sem. 43.

Christensen, Henry Rahbeck, trikotagefabrikant, Sjællandsgade 9, 
Herning. St. 30.

Christensen, Knud Nygaard, stud, polyt., Gern. St. 44.
Christensen, Mogens, stud, med., Nordisk Kollegium, Villemoes- 

gade 80, København 0. St. 43.
Christensen, Ove Steinicke, Funder St. R. 48.
Christensen, Ove, Sølystvej 23, Silkeborg. St. 48.
Christensen, Per Nygaard, Gern. St. 48.
Christensen, Peter, stud, med., Vestergade 34, Silkeborg. St. 48.
Christensen, Poul Østergaard, Århusvej 17, Silkeborg. St. 49.
Christensen, Ruth, frk., Vestergade 34, Silkeborg. R. 47.
Christiansen, Carl Otto, magister, Olesvej 10, Virum, Holte. St. 31.
— Christiansen, Margrethe, frk., lærerinde, Vestergade 142, 

Silkeborg. R. 17. Sem. 25.
Clausen, Edith, frk., gift Drivsholm, se under D. St. 38.
Clausen, Elin Fryland, frue, f. Søholm, Solhøjsvej 9, Silkeborg.

St. 44.
Clausen, Else, frue, f. Kjær, Lille Særslevgård pr. Snertinge.

St. 36.
Crandal, Dan, Vestergade 17, Fjerritslev. R. 48.
Cruse, Jytte Bang, frue, f. Buchter, Sølvgade 30 st., Kbhvn. K.

St. 37.

D.
Dahl, Dorrit, frk., Sejsvej 11, Silkeborg. R. 47.
Dahl Ellen, frk., stud, med., Skovvangsvej 207, Århus. St. 49.
Dahl, Jørgen, Møllehovedgård, Silkeborg. R. 49.
Dalgaard, P. A., Præst, Svendborg. St. 14.
Dalgas, Dagmar, frk., sygeplejerske, Vong pr. Bramminge. Pr. 06.
Dalsgaard, Else, frue, f. Borberg, Guldborg F. pr. N. Alslev, Fal

ster. R. 30.
Dam, Søren, stud, polyt., Balle pr. Østerbording. St. 45.

— Dam, Theodora, M. de Farmacia Dinamarca San Lorenzo 
1215, Rosario,. St. Fe, Argentina. Pr. 94. Sem. 03. Adr. i Dan
mark: frk. Ingeborg Madsen, Kochs Vej 292, Kbhvn. V.

Damm, Rikard, sognepræst, Røgen pr. Sporup. St. 37.
Dickmeiss, Gustav, læge, Helmsvej 1, Silkeborg. St. 34.
Digmann, P. M., kaptajn, Ved Amagerport 12, Kbhvn. S. St. 19.
Dinesen. Nomi, frk., Hobro. St. 47.
Dircks, Boy, tandlæge, Randers. St. 23.
Dorph, Jenny, frue, f. Knap, Vestergade 16, Stubbekøbing. R. 29.
Drivsholm, Edith, frue, f. Clausen, Granslev, Laurbjerg. St. 38.
Dupont, Grete, frk., stud, pharm., Svane Apoteket, Odense. St. 48. 
Dyekjær, Elin, frk., Østergade 15, Grenå. St. 47.

E.
Edlund, Poul, sagførerfuldm., cand. jur., Hørsholmsvej 35, Gen

tofte. St. 42.
Ehlern-Møller, Per, Helmsvej 12, Silkeborg. St. 49.
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Engberg, Susanne, frk., Vejlevej 29, orsens. R. 48.
^Engelsted, Rudi, frk., gift Steninge, se under S. St. 45.
Erhard-Frederiksen, Anna Margr., frue, f. Aising, Fuglsang, Frej- 

lev Skov pr. Frej lev.
Eriksen. Olaf Henning Bjerg, løjtnant, Ejstrupholm. St. 46.
Errboe, Bror, arkitekt, Århus. R. 40.

F.
Faber Grethe, frue, f. Petersen, Bispebjerg hospital, Købh. NV. 

St. 38.
Faber, Knud, fabrikant, Kystvej 45, Århus. St. 23.
Fabritius de Tengnagel, Anna M. Brendstrup, frue, f. Larsen, 

Julian Kellersvej 55, Kbhvn. S. V. St. 36.
Fauerbye, Carsten, urmager, Vestergade 10, Silkeborg. R. 44.
Fischer, Anker, tandlæge, Vestergade 14, Kjellerup. St. 15.
— Fischer, Emma, frk., lærerinde, Rønnebæk skole pr. Næstved. 

St. 37. Sem. 41.
Fischer, Haldor, Gern Teglværk, Gern. R. 42.
Fischer, Olfert, reservelæge, Give sygehus, Give. St. 37.
Fischer, Preben, Gern Teglværk, Gern. R. 46.
Fjeldsted, Gerda, frk., Torvet 8, Holstebro. R. 47.
Foss, Birgitte, frk., Løvenholt, Them. R. 47.
Frank, Ulrica, mrs., f. Eggers, Baltimore, 1922 Me. Elderry st., 

Maryland, U. S. A. St. 32.
Frederiksen, Bodil, frk., toldboden, Silkeborg. R. 48.
Frederiksen, Kirsten, frue, f. Ledertoug, Shanghaj. Adr. i Dan

mark: c/o H. A. Ledertoug, H. C. Ørstedsvej 11 B2, København. 
St. 38.

Fricke, Hedvig, frk., Lillegade 2, Grenå. St. 47.

G.
Gårde-Askemose, Åse, frue, f. Clausen, tandlæge, Kratholmsvej 4, 

Holte. St. 26.
Gaardhøie, Anna, frue, f. Christiansen, Hjelmsvej 11, Kolding. 

Pr. 02.
Garde, Vibeke, frk., massøse, Jens Løvsvej 102, Charlottenlund.

St. 42.
George, Kirsten, Mrs., f. Gloet, 19. Heigh Street, Kimberley, 

Nottingham, England. St. 38.
Glytting, Ulla, frk., lægeaut. massøse, Lindevangsvej 11, Ris

skov. St. 45.
Gloet Else, frk., c/o dr. techn. Poul M. Jensen, Hambroes allé 16, 

Hellerup. St. 48.
Gloet, Erik, Vestergade 9, Silkeborg. R. 48.
Gloet. Georg, civiling., pension »Samsø«, Høegh Guldbergsgade 51, 

Århus. St. 43.
Glöet, Jørgen, redaktionssekretær v. Berlingske Aftenavis, 

Strandboulevarden 82, København 0. St. 41.
Glöet, Kirsten, frk.. Gift George. St. 38.
Gram, Agnete Bille, frk., Sortedamsgade 194, Kbhvn. N. R. 36.
Gramstrup, Emma, frue, f. Loeb, Richtersvej 11, Silkeborg. R. 11.
Granzow, Elsebeth, frk., boligkonsulentstud., Rovsingsgade 23, Kø

benhavn 0. St. 44.
Graver, Clara, frue, f. luel, Laven. St. 42.
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Graversen, Inge, frk., Anbækvej 16, Hammel. St. 48.
Gregersen, Ella, frk., adjunkt, Buddingevej 17 c, Lyngby. St. 16.
*Grimm, Else, frue, f. Errboe, Marly—Le Grand, Schweiz. R. 33.

Adr.: hr. fiskeriejer Errboe, Lysbro, Silkeborg.)
Grunø, Gerda, frue, f. Lange, Roald Amundsensvej 26, Århus. 

St. 4L
Græsbøll, Else, frk., sygeplejerske, Charlotte Munksvej 11, Kø

benhavn NV. St. 46.

H.
Hansen, Birthe, frk., Skolegade 57, Silkeborg. St. 47.
Hansen, Clara Graver, frue, f. luel, se under G. St. 42.
Hansen, Esther Ingemann, frue, f. Hjorth, Solrødvej 33, Kbhvn., 

Brønshøj. St. 29.
Hansen, Gerda, frue, f. Fogh, Ingersvej 4, Charlottenlund. St. 31.
Hansen,» Henriette Rosenberg, frue, f. Rosenberg Nielsen, Stenos

gade 91, Odense. M. 36.
— Hansen, Inge, frue, f. Poulsen, lærerinde, Mariehøjsvej 26, 

Silkeborg. R. 22. F. 28.
Hansen, Ingrid Reinholdt, frk., stud, jur., Marsallé 17, Søborg. 

St. 35.
Hansen, Kirsten, frk., c/o forvalter Hansen, sanatoriet, Silke

borg. St. 47.
Hansen, Louis Rovs, stud, polyt., Lundsgade 84, Kbhvn. 0. St.46.
Harder, Mary, frue, f. Schultz, Østervangsvej, Randers, x 16. 
Hartvig-Møller, Lisa, frue, f. Nygaard, Vildbjerg, Jylland. St. 28. 
Haslund, Inga, frue, f. Ried, bogholder, Nykøbing Sj. R. 34.
Have, Martha Lise, frk., Brædstrup. R. 47.
Heide-Jørgensen, Sigrid, frue, landsretssagfører, Vester Voldgade 

2, Kbhvn. V. St. 22.
Heinskov, Knud, læge, Marselisborg hospital, Århus. St. 35.
Hemmel, Jens, impressario, Næsbyholmsvej 10, Brønshøj. R. 15.
Henningsen, Erik, Vestergade 140, Silkeborg. St. 48.
Henningsen, Jytte, frue, f. Iversen, »Kalsholt«, Svejbæk. St. 38.
Henriksen, Hans, direktør f. a/s Mosel. Tørveforr., Moselund, En

gesvang. R. 27.
Hermansen, Carl, provst, fhv. kirkeminister, Hjørring. St. 15.
Hjorth, Ella, frue, f. Kanstrup, lægeaut. massøse, c/o cand. jur. 

Hjorth, Nansensgade, Horsens. St. 40.
— Hjorthmose, Knud, lærer. Fjeldvigs allé 8, Vejle. St. 40. S. 46.
Hoff, Marie Dijbron, frk., korrespondent, Tranegårdsvej 69, 

Hellerup. R. 13.
Hoffmann, Anna Sofie, frue, f. Brøgger, exam, pharm., St. Ma- 

thiasgade 50, Viborg. R. 11.
Holm, Svend, civilingeniør, Herthavej 41, Charlottenlund. St. 35.
Holst, Elga, frue, Kridthuset, Søholt pr. Silkeborg. *
Hornemann, Birgit, frk., c/o dr. Clausen, Øresundshospitalet, Kø

benhavn 0. St. 46.
Houmøller, Olga, frue, f. Pedersen, Vestergade, Silkeborg. R. 11.
Hunø, Inger, frue, f. Laursen, Nørregade 3, Holstebro. St. 28.
Hvass, Ellen, frk., biblioteksass., Langelandsgade 125, Århus. St. 23.
Høyer, Anne Cathrine, frue, f. Madsen, Borrekrattet 14, Kongens 

Lyngby. St. 35.
Høyer, Lise, f. Nielsen, »Vilhelmsdal«, Guldborg, Falster. St. 42.
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I.
Ibsø, Agnete, frue, f. Bing, Forhaabningsholmsallé 11, Køben

havn V. M. 32.
lermiin, Else de, frk., cand. phil., overordentlig stiftsdame, Rid

dergade 2, Viborg. St. 27.
Isager, K., overlæge, tuberkulosehospitalet, Ålborg. St. 20.

J.
Jacobsen, Grethe, frk., bibliotekar, landsbiblioteket, Ålborg. St. 26.
Jakobsen, Henning, stud, med., Ejersgård, Skanderborg. St. 42.
©Jakobsen, Birgit, frk., gift Vad, se under V. St. 46.
Jakobsen, Eiler, bankassistent, Højdevang 5, Hørsholm. R. 35.
Jakobsen, Inger Nørby, frk., Hurup, Thy. St. 49.
Jakobsen, Tage, revisorassistent, Birkevej 4, Silkeborg. R. 41.
Jensen, Anna Johanne, frue, f Lund, Sørup. R. 37.
Jensen, Birgit Kildeby, frk., Give. St. 47.
Jensen, E. Borup, lektor, Buddingevej 17 b, Kgs. LyngLy. St. 21.
Jensen, Gerda, frk., Vestergade 68, Silkeborg. R. 49.
Jensen, Ib, Sportsvej 15, Holstebro. R. 48.
Jensen, Inger Kold, frk., lærerinde, Himmelbjerggården, Ry St. 45.
Jensen, Jørgen Estrup, stud, theol. Åhavevej 40, Silkeborg. St.43.
Jensen, Kirsten Herluf, frk., sygeplejeelev, Bispebjerg hospital, Box 

396, København N. V. St. 47.
Jensen, Niels Aage, Chr. Pedersensvej 4, Sæby. R. 46.
Jensen, Tove, frk., c/o mekaniker Jensen, Ry. St. 47.
Jensen, Ulla, frk., Mirabellevej 5, Risskov. St. 48.
Jepsen, Astrid, frk., Ibsbo, Svejbæk. R. 48.
Jepsen, Bodil, frk., »Peters Hvile« pr. Helsinge. St. 47.
Jepsen Inge, frk., lærerinde, »Ibsbo«, Svejbæk. R. 44. Sem. 50.
Jespersen, Lis Nygaard, frk., Jyllandsallé 29, Thisted. St. 47.
Jessen, Arne, stud, theol., Akacievej 4, Århus. St. 39.
Jessen, Peter Neergaard, stud, theol.. Grønbæk. St. 45.
*Johannsen Gerda Kjeldgaard, frue, f. Sørensen, stud, odont, Bir- 

kemosevej 251, Rødovre.
Johansen, Ellen, frue, f. Christensen, Jernbanegade 18, Kolding. 

St. 43.
Johansen, Grethe, frk., Kirkebakken 6, Silkeborg. R. 34.
Johansen, Ragna, frk., sygeplejerske, Julemærkesanatoriet, Kol

ding. R. 32.
Johnson, Margr., fru, f. Schiøler, 2630 Cedar St., Berkeley, Calif., 

U. S. A. St. 44.
Jonasson, Grethe, frue, f. Holm, St. Kongensgade 42 A, Kbhvn. K. 

St. 46.
— Jones, Emma, frk., Torvet, Silkeborg. Pr. 87. Sem. 09.
Juul, Inge Sofie, frue, tandlæge, Brannersvej 5, Charlottenlund.
Jørgensen, Ejnar, arkitekt, Vestergade 24, Ålestrup. St. 44.
Jørgensen, Else, frk., Rønde pr. Rønde st. St. 45.
Jørgensen, Eva Topp, frue, f. Topp, Udsigten 12, Gentofte. St. 14.
Jørgensen, Inger Bloch, frk., sekretær, Havnegade 47 d1, Kbhvn. 

St. 40.
Jørgensen, Misse, frue, f. Henriksen, Thorsgade 43, Silkeborg. R. 14.

K.
Kaaris, Viggo Emil, repræsentant, Hostrupsvej 2, Rosenvang pr. 

Århus. St. 17.
Kaarsted, Tage, Frederiksberggade 88, Silkeborg. St. 47.
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758 Kall, Johan Christian, Ordrupvej 72, Charlottenlund. St. 46.
759 Kappel, Else, frk., korrespondent, Nors, Thy. St. 46.
760 Kemler, Grete Rohr, frk., laborant, Mejerikontorets laboratorium, 

Spanien, Århus. St. 46.
761 Kierkgaard, Bjørn Norton, V. Palsgård, Hampen. R. 44.
762 Kiørboe, William, cand. jur., dommerfuldmægtig, Istedgade 36, 

Holstebro. St. 38.
763 Kjeldsen, Ebba, frue, f. Gadegaard Jørgensen, Nr. Snede. St. 45.
764 Kjeldset, Erling, Søholtallé 18, Silkeborg. St. 47.
765 Kjær, Ella, frue, f. Heiberg Sørensen, Julianehåb, Grønland. St. 41.
766 Kjær, Henry, stud, polyt., Laven. St. 45.
767 Kjær, Kaj, civilingeniør, Søholt pr. Silkeborg. St. 41.
768 Kjærsgaard, Poul Erik, Skanderborgvej 36, Ry. St. 48.
769 Kjærgaard, Torben, Remstrupvej 32, Silkeborg. St. 48.
770 Kjær-Nielsen, Karen, frue, f. Kjeldgaard, postassistent, Bram- 

minge. R. 17.
771 — Kjærgaard, Vilhelm, lærer, Markedsgade 2, Silkeborg. St. 28. 

Sem. 35.
772 Kjærulff-Jørgensen, Inge, frue, f. Carlsen, kontorass., Dortheas- 

vej 97, Kbhvn. N. V. R. 36.
773 Klerche-Andersen, Aase, frue, f. Jenssen-Tusch, husholdnings

lærerinde, Søholt Allé 37, Silkeborg. R. 36.
774 Klitgaard, Elly, frue, f. Tandskov Petersen, Højdevej 15, Kbhvn. S. 

St. 38.
775 Klottrup, Niels, journalist, Niels Juuls Allé 27, Fruens Bøge.

St. 46.
776 Knudsen, Holger, lærer, Markedsgade 2, Silkeborg. St. 28.
777 Knudsen, Ingrid, frk., tandlæge, Stationsvej, Holstebro. St. 40.
778 Knudsen, Jens, civilingeniør, Stockholmsgade 373, Kbhvn. 0.

St. 41.
779 Knudsen, Knud, Sanatorievej 20, Silkeborg. St. 48.
780 Knudsen, Vagner, stud, silvo, Kristianiagade 10, København 0. 

St. 45.
781 Koch, Andreas, stud, theol., Hem. St. 41.
782 — Koch, Sigrid, frue, skoleinspektør, Thygesens Boulevard,

Randers. R. 10. Sem. 15.
783 Kolind-Andersen, Marie, frue, f. Bienker, Jerup. St. 41.
784 Kongerslev, Carl Georg, sekretær, cand. polit., Fynsgade 8, Århus. 

St. 33.
785 Kortegaard, Ellen Krog, frk., Ry Nørskov avlsgård pr. Ry. St. 45.
786 Kring, Ellen, frue, f. Alvig, tandlæge, St. Torv 6, Århus. St. 21.
787 Kristensen, Stig Leschly, lærer,. Haugstedgade 20 st., Odense. 

St. 41.
788 Kristensen, Knud Skytte, stud, mag., kollegium I, stue 9, univer

sitetet, Århus. St. 45.
789 Kristensen, Ragna, frue, f. Lyngby, lægeboligen, Søborg Hoved

gade 33, Søborg. Pr. 06.
790 Kristiansen, Bodil, frue, f. Lund, Skolegade 8. Silkeborg. Sk.*
791 Kristiansen, Ib, kurlæge, Frederiksberggade 72, Silkeborg. St. 31. 

©Kristiansen, Mogens, lærer, Birkevej 19, Silkeborg. St. 47. S. 49.
792 Kristoffersen, Bent, Ans. St. 49.

©Krogh, Aase, frk., gift Landmark, se under L. St. 47.
793 Krogh-Jensen, Ebba, frue, f. Lützen, exam, pharm., urædstrup.

St. 40.
794 Krogh-Jensen, Inger Merete, frk., Brædstrup. St. 45.
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795 Kruse, Ellen, frk., Torvet 9, Silkeborg. St. 48.
796 Kuhlmann, Christian, cand. pharm., Adelgade 55, Præstø. St. 36.
797 Kunst, Else, frue, f. Tretow Loof, Bryndumsvej 15, Silkeborg. 

R. 30.
798 Kusk, Folmer, Chr. d. 8’s Vej 23, Silkeborg. St. 47.
799 Kyed, Edith, frue, f. Mark, Gerthasvej 14, Odense. St. 23.

L.
800 Ladehoff, Bent, stud, med., studenterkollegium 5, Arhus. St. 44.
801 Lambrethsen, Knud, Østermarksvej 5, Odder. St. 49.
802 Landmark, Aase, frue, f. Krogh, Havstad 146, Arendal, Norge. 

St. 47.
803 Langhotf, Ruth, frue, f. Petersen, Collegiehave, Ordrup. R. 32.
804 *Larsen, Anker Levin, ingeniør, c/o Este Asiàtico-Comèrcio E Na- 

vegacao. Ltda. Caixa Postal 3998, Sao Paulo, Brazil. St. 32.
805 Larsen, Anne-Marie Levin, frk., Martinez, Buenos Aires, Argen

tina. Sk. 45.
806 Larsen, Dora, frk., Kontorassistent, Gaasetorvet, Assens. St. 43,
807 Larsen, Edel Levin, frk., laboratorieassistent, Middle River, Mine- 

sota, U. S. A. St. 41.
808 Larsen, Gertrud, true, f. Andersen, Solvænget 30, Lyngby. Pr. 01.
809 Larsen, Inge, frk., korrespondent, Lyøgade 5, Århus. St. 46.
810 Larsen, Inge, frk., »Nordlyset«, Faxe Ladeplaas. St. 48.
811 Larsen, Inger Lise, frk., sekretær paa politikontoret. Adr.: Kejl- 

strupvej 8, Alderslyst, Silkeborg. R. 41.
812 Larsen, Inger Margr., Kontorass., Borgergade 19, Silkeborg. R. 44.
813 Larsen, Jørgen, Borgergade 19. Silkeborg. St. 47.
814 Larsen, Ruth, frue, f. Leffers, Mads Holmsvej 491, Helsingør. St. 46.
815 Lassen, N. O., cand. mag., assistent, Ilyltebjergalle 23l, Vanløse. 

St. 32.
816 Laursen, Agner Nellemann, Nisset, Lemming St. St. 28.
817 Laursen, Bente Busk, frue, f. Kristiansen, Grauballegård pr. 

Silkeborg. R. 32.
818 Laursen, Rud, Otto, Parkvænget 35, Charlottenlund. St. 44.
819 Leffers, Grethe, frk., sekretær, Vendersgade 33s, Kbhvn. K. St. 43. 

®Leffers, Ruth, frk., gift Larsen, se under L. St. 46.
820 Lennert-Petersen, cand. pharm., Valbygårdsvej 34 c, Kbhvn. 

Valby. St. 27.
821 Leth, Ejner Krarup, stud, med., studenterhjemmet, Århus. St. 45.
822 Lidegaard, Jens, stud, theol., Åhavevej, Silkeborg. St. 47.
823 Ligaard, Grethe, frk., Them. R. 4/.
824 L’lholt, Ester, frue, f. Jensen, Set. Nikolaigade 2, Viborg. St. 23.
825 Lisberg, Agnes, frue, f. Sørensen, Grønnegade 19, Silkeborg. R. 11.
826 Loldrup, Uffe. Brønderslev. St. 41.
827 Louring, Elin, frk., Chr. d. 8.s vej 36, Silkeborg. St. 48.
828 Lund, Gertrude, massøse, »Skrænten«, Ry st. Pr. 02.
829 Lund, Helga, frk.. rektor, Set. Knuds Gymnasium, Odense. Pr. 98.
830 Lund. Mette Hauberg, skovejer, GI. Ry pr. Ry st.
831 Lundkvist. Sven, lektor, Blåsigvej 30, Hjørring. St. 26.
832 Lund-Nielsen. Ingerlise, frue, f. Schumann, Sjællandsgade 5, Vi

borg. St. 48.
833 Lunøe-Nielsen, Grethe, frue, f. Ahrensbach Hansen, Holstebro- 

gade 64, Kbhvn. 0. R. 34.
834 Lützen, Kirsten, frk., kontorass., Brædstrup. R. 40.
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Lüttichau, Ellen, frk., Pension »Askestad«, St. Kongensgade 21, 
Kbhv. K, R. 44.

Lüttichau, Ellinor, frk., Tjele pr. Ørum, Sønderlyng. St. 45.
Løvengreen, Johanne Marie, frk., lærerinde, Tonysvej 8, Char- 

lottenlund. St. 22.

M.
Madsen, Bjarne, cand. mag., lektor, Sølystvej 39, Silkeborg. St. 24.
Madsen, Bodil, frue, f. Fraas, Vangedevej 93, Gentofte. R. 38.
Madsen, Ejner, købmand, Vestergade 7, Silkeborg. St. 24.
Madsen, Else, frk., Højvangen 5, Silkeborg. St. 47.
Madsen, Erna, frue, f. Jakobsen, Jagtvej 1812, Kbhvn. 0. R. 37.
— Madsen, Grethe Bruun, frk., lærerinde, Lyngbyvej 289h Helle

rup. St. 37. Sem. 44.
Madsen, Mary, frk., Alderslyst, Silkeborg. R. 14.
Madsen, Ruth, frk., Vestergade 47, Silkeborg. St. 49.
Malmquist, Eva, frue, f. Hoffmann, Ahlströmergatan 16, Stock

holm, Sverige. M. 39.
Matthiessen, Ulla, frk., Emanuel Olsensvej 10, Købh. F. St. 49.
Mehl, Holger, landsretssagfører, Fredericia. St. 15.
— Messeli, Børge, lærer, Herlufsholmsvej 23 B, Vanløse, Kbhvn. 

St. 40. S. 45.
Michelsen, Aksel, stud, polyt., c/o Michelsen, Gullandsgade 64, 

Kbhvn. S. St. 46.
Mildè, Erna, frue, f. Mejlsø, redaktør, Ekstrabl., Nr. Søgade 27 a3, 

Kbhvn. K. R. 10.
Miller, Mrs. O. V., f. Langballe, Trenance House New Quay, Corn

wall, England. Pr. 04.
Morthensen, Eras, frue, f. Gesner, Hillerødgade 65, st., Kbhvn. N. 

Pr. 90.
Mortensen, Elsebeth Hjelm, frue, Vaag-Suderø, Færøerne. St. 39.
Mortensen, Erling, redaktør, Langelinie 22', Vejle. St. 38.
*Mortensen, Kamma, frue, f. Errboe, Langelinie 221, Vejle. St. 38.
Mortensen, Svend Aage, Slangcrupgade 27, Kbhv. N. St. 4Z.
Mouridsen, Svend, løjtnant, Chr. 8’s Vej 20, Silkeborg. St. 38.
Munch-Madsen, Anna, cand. theol., sekretær, K. F. U. K., Hader? 

lev. St. 17.
Munch-Madsen, Erik, sognepræst, Tranekær. St. 24.
Munck, Christian, gårdejer, Vingården pr. Helsinge. St. 18.
Munck, Vilhelm, lærer, Nygård skole, Ørre pr. Herning. St. 14.
Myrgil-Hansen, Karen M., frk., lærerinde, Sdr. Fasanvej 574, 

Kbhvn. F. Pr. 01.
Mærsk, Lis, frue, f. Yde-Poulsen, Brogårdsvej 99, Gentofte. St. 37.
Møller, Birgit, frk., Vestergade 16, Silkeborg. R. 48.
Møller, Cæcilie, frk., lærerinde, Dame forskole, Askeby, Møen. 

Pr. 04.
Møller, Ebba, frue, f. Zahle, Thorshavn, Færøerne. Sk. c. 05.
Møller-Olesen, Poul Erik, stud, med., koil. 6, vær. 282, univer

sitetet, Århus. St. 46.
Møller, Rigmor, frue, f. Langballe, Åbygade, Odder. Pr. 07.
— Mønsted, Marie, frue, f. Bj errum, Pelargonievej 21, Kbhvn. 

Valby. Pr. 97. Sem. 05.
Mørch, Gerda, frue, f. Møller, Kildeskovsvej 59, Gentofte. St. 35.
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N.
870 Nedergaard, Knud, Hampen. St. 47.
871 Neergaard, Benthe, massøsestuderende, p. t. Storegade 6, Grenå. 

St. 44.
872 Neukirch, Aage Georg, afd.ing., cand. polyt., Læssøegade 33, Kø

benhavn N. St. 17.
873 Nicheisen, Jørgen, stud, techn., Ansvej 27, Silkeborg. St. 43.
874 Nielsen, Asta Steinicke, frk., husholdningslærerinde, Aldersrovej

33, Århus. St. 35.
875 Nielsen, Bent, »Korsvej«, Låsby. St. 47.
876 Nielsen, Bodil Berg, stud, polyt., Møllevej 33, Thisted. St. 47.
877 Nielsen, Carl Johan, grosserer Østergade 30, Silkeborg. R. 25.
878 Nielsen, Ege, cand. jur., sagførerfuldmægtig, Lyøgade 6, Århus. 

St. 34.
879 Nielsen, Eigil, grosserer, Ingemannsvej 24, Kbhvn. V. St. 35.
880 Nielsen, Elisabeth, frk., Mariendalsvej 644, Kbhvn. F.
881 Nielsen, Elli, frk.. Richtersvej 5, Silkeborg. R. 33.
882 Nielsen, Hanne-Lise Marstrand, frk., Nøddevej 1, Rosenvænget, 

Århus. R. 48.
883 Nielsen, Hans Reimar, Godthåbsvej 2, Silkeborg. St. 46.
884 Nielsen, Ida, frk., kontorist, Fynsgade 38, Ålborg. R. 41.
885 Nielsen, Inger, frue, f. Foss, Øster Søgade 108, Købh. 0. St. 38.
886 Nielsen, Inger, frue, f .Lauenborg Christensen, Østre allé 72, Ål

borg. St. 43.
887 Nielsen, Jens Jensen, sognepræst, Gylling præstegård pr. Gylling. 

St. 18.
—• Nielsen, Johanne Hjuvler, frue, f. Jochumsen, Folevænget 14, 

Charlottenlund. R. 18. S. 27.
888 Nielsen, Margit Bunde, frue, f. Jensen, Jernbanevej 21, Holbæk. 

St. 40.
889 Nielsen, Knud, direktør, Kinopalæet, Randers. R. 28.
890 Nielsen, Knud, Drewsensvej 94, Silkeborg. St. 49.
891 Nielsen, Knud Stadel, stud, polyt., Lundgærdet 5, st., Vanløse. 

St. 43.
892 Nielsen, Erik Møller, stud, vetr., Skorup pr. Fårvang. St. 44.
893 Nielsen, Oscar, lektor, Tornebakken 5, Lyngby. St. 28.
894 Nielsen, Sonja Dalsgaard, frk., Hjortdal pr. Fjerritslev. St. 48.
895 Nielsen, Tage, stud, tekn., Sølystvej 85, Silkeborg. St. 43.
896 Nielsen, Verner J., Frederiksberggade 70, Silkeborg. St. 48.
897 Nielsen-Kolding, Ida, frk., Strandvej 231 A, Charlottenlund. R. 47.
898 Nissen, Peter Rud Schouenborg, brygmester, Vestergade 54, Sil

keborg. St. 36.
899 Nissen, Ruth, frue, f. Ravn, Baggesensvej 10, Silkeborg. St. 32.
900 Nord, Hakon, mag. scient., undervisningsassistent, kem. lab. a, 

Danmarks tekniske Højskole, Sølvgade 83, Kbhvn. K. St. 40.
901 Nordlien, Elisabeth, frue, f. Klaumann, Frederiksberg Hotel, 

Åboulevard 29, Kbhvn. V. Pr. 87.
902 Nymann, Erna, frk., Ommelsvejen, Marstal. St. 48.
903 Nørgaard, Gretha, frk., Gern st. R. 48.

O.
904 Obel, Anne, frk., Haxholm pr. Laurbjerg. St. 45.
905 Obel, Christian W., Haxholm pr. Laurbjerg. R. 46.
906 Olesen, Agnete Just, frk., stud, pharm., Brædstrup. St. 45.
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Olesen, Bendt Skov, Blichersgade 23, Kjellerup. St. 49.
Olsen, Inger, frue, f. Rosenkrantz, dommerboligen, Kirkeplad

sen 14. Korsør. St. 12.
Ovesen, Niels, Skolegade 30a, Silkeborg. St. 49.

P.
— Paulsen, Emilie, frue, f. Thomsen, Frederiksberggade 1, Silke

borg. St. 36. Sem. 40.
Pedersen, Aage, Evaldsgade 54, Århus. R. 44.
Pedersen, Aksel, landinsp.-stud., Hemstock »Vestergaard«, Skan

derborg. St. 43.
Pedersen, Asta, frk., musiklærerinde, Hostrupsgade 34, Silkeborg.

R. 14.
Pedersen, Børge Damgaard, Sportsvej 3, Silkeborg. St. 49.
Pedersen, Niels Sandfeld, »Rydalsminde«, Funder. St. 47.
Pedersen, Per Bent, Klostervej, Ry. R. 44.
Pedersen, Christian Nørgaard, stud, jur., Stavangergade 1, År

hus. St. 46.
Pedersen, Gudrun Høegh, frk., stud, økon., Krusåvej 4, Risskov.

St. 48.
Pedersen, Gulla, frk., stud, mag., Høegh Guldbergsgade 51, År

hus. St. 46.
Pedersen, Kjeld, flyverkaptajnløjtnant, Luftmarinestationen, 

Refshalevej, Kbhvn. K. St. 38.
Pedersen, Maggie, frue, f. Thorsen, Kildevej 3, Viborg St. 14.
©Pedersen, Thora Høegh, frk., stud, med., Risskov. St. 43. Gift Sø

rensen, se under S.
Pedersen, Viggo, Skanderborgvej, Ry. R. 41.
Pedersen, Vita, frk., Århusvej 8, Silkeborg. St. 47.
Petersen, Bodil, frue, f. Kruse, sygehuset, Middelfart.
Petersen, Clara, f. Bro, frue, Fur. R. 45.
Petersen, Dorothea, frue, f. Holm Petersen, Godthåbsgade 611, 

Odense. Pr. 90.
Pedersen, Elsebeth Nørgaard, f. Ruge, Ved Volden 75, Kbhvn. K.

St. 45.
Petersen, Gunnar Gjaldbæk, Ansvej 20, Silkeborg. St. 47.
Piper, Else Agnete, frk., stud, pharm., Aldersrovej 6, Silkeborg.

St. 46.
Pontoppidan, Ele, frue, f. Hvalsøe, Constantinsborg pr. Ormslev. 

St. 22.
Poulsen, Erik, Dalgasgade 19, Silkeborg. St. 48.
Poulsen, Kirstine, frk., kommunelærerinde, Nørregade 102, Skan

derborg. Pr. 02. Sem. 16.
Preetzmann, Holger, landvæsenselev, Aunsbjerg pr. Sjørslev.

R. 46.
R.

Rafael, Else, frue, f. Strøyer, Kirkevej 32, Charlottenlund. St. 24.
Rahbek, Jytte, frue, f. Dyekjær, Østergade 24, Grenå. St. 45.
Randrup, Edith, frue, f. Lauritzen, Tønder. R. 11.
Rasmussen, Børge, Grauballe. St. 44.
Rasmussen, Grethe Lang, Vejrumbro. St. 47.
Rasmussen, Henry Vestergaard, cand. oecon, Bygtoften 8, Brede 

pr. Lyngby. St. 36.
Rasmussen, Inger, frue, f. Jantzen, Nygade 27, Silkeborg. St. 46.
Rasmussen, Jytte Juhl, frk., Kyhnsvej 6, Ry. St. 48.
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940 Rasmussen, Jørgen E., civilingeniør, Folehaven 641, København 
Valby. St. 43.

941 Rasmussen, Kjeld Overgaard, Kirkebjerg allé 62, Glostrup. St. 47.
942 Rasmussen, Knud, tandlæge, Kastetvej 80, Ålborg. St. 41.
943 Rasmussen, Malthe, Allingvej, Ry. R. 46.
944 Rasmussen, Preben, løjtnant, GI. Kongevej 124’, Kbhvn. V. St. 45.
945 *Ravn, Else Marie, musikstuderende, Ansvej 22, Silkeborg. R. 42.
946 Ravn, Erik Munch, Vestergade 3, Hammel. St. 48.
947 Ravn, Hans Jørgen, tandlæge, Vestergade 1, Randers. St. 40.
948 Reimer, Karen Louise, frk., massøse, Sønderborg, x.
949 Ried, Estrid, frk., læge, dansk sundhedstjeneste, Flensborg. St. 34.
950 Ring, Kristine, frue, f. Koudahl, læge, Lille Torv 2, Århus. St. 10.
951 Rolskov, Hans, stud, polyt., Nr. Vissing, Skanderborg. St. 44.
952 Rosholm. Gunner, rektor. Th’sted. St. 27.
953 Ruge, Kirsten, frk., eksam. gymnastiklærerinde, Marselisvej 14, 

Århus. Sk. 47.
954 Røntved, Jytte, frk., Østre Strandvej 45, Skagen. St. 46.
955 Røddik, Thomas, stud, vetr., Nyelandsvej 5 st., Kbhvn. F. St. 44.
956 Rønne, Helga, massøse, frue, f. Rasmussen, Jagtvej 181, Kbhvn. 0. 

St. 21.
957 Rønne, Karen, frue, f. Jepsen, Frederiksdalsvej 38, Virum. St. 35.

S.
958 Saabye, Else, frk., Tømmerby pr. Frøstrup. St. 48.
959 Sand Lauridsen, Birthe, frk., bibliotekar, Åhavevej 68, Silkeborg. 

St. 45.
960 Schaap-Christensen, Herdis frue, f. Kuhlmann, Skolevej 20, Gen

tofte. St. 38.
961 Scheel, Esther, frue, f. Fabricius, redaktør. St. 14. Adressen 

ukendt, bedes om muligt oplyst.
962 Schmedes, Inge, frk., Maglemosevej 26, Charlottenlund. St. 46.
963 Schmedes, Johannes, læge, Brædstrup. St. 33.
964 Schmedes, Ulrik, Brædstrup. St. 47.
965 Schmidt, Olivia Fallesen, frk., rentier, Årøsundvej 20, Haderslev. 

Pr. 05.
966 Schnedler, Liban, frk.. kornssekretær i »Det d. Pigespejder

korps«, Læssøegade 199, Odense. St. 43.
967 Schou, Else Marie, frue, f. Wonge, c/o læge Schou, centralsygehuset, 

Hjørring. St. 40.
968 Schou, Asta, frk., kontorist, Nygade 6, Silkeborg. St. 42.
969 Schultz, Ingeborg, frk.. lærerinde. Hasserisgade 62, Ålborg. Sk. 02. 

©Schumann, Ingerlise, frk., gift Lund-Nielsen, se under L. St. 48.
970 Schøpsinsky, Kirsten, frue, f. Thomsen, A. F. Beyersvej 19, 

Kbhvn. F. R. 44.
971 Seligmann, Ina, frk., Martensens Allé 6 st., Kbhvn. V. St. 17.
972 Sehested, Regnar, murermester, Chr. den 8’s Vej 23, Silkeborg. 

R. 17.
973 Sigurdsson, Ketty, frk., Ry. St. 48.
974 Sikjær, Søren, rektor, Vestre Borgerdydskole, Helgolandsgade, 

Kbhvn. V. St. 24.
975 Simonsgaard, Rigmor, frue, f. Jochumsen, fabrikant, Blida - 

park 13, Charlottenlund. St. 22.
976 Skeel, Erik, landvæsenselev, Børglumkloster, Vrå. R. 46.
977 Skole, Stig B., realskolebestyrer, Hjørring pr. Realsk., Hjørring. 

St. 23.
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Skovsted, Grethe, frue, f. Toft Nielsen, Mogensensvej 29, Odense. 
St. 22.

Skærbæk, Tage, Chr. d. 8’s Vej 10, Silkeborg. St. 47.
Smidt, Robert B., fuldmægtig, Storegade 24 i, Lemvig. St. 29.
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.
Sparsøe, Knud Børge, stud, tech., Tørring skole, Tørring. St. 43.
Steninge, Ib, stud, jur., Vendersgade 28"*, Kbhvn. K. St. 45.
*Steninge, Rudi, frue, f. Engelsted, Vendersgade 283, Købh. K.
Steninge, Jens Knud, Vendersgade 283 Købh. K. St. 47.
Stigaard, Else, frk., Søndergade 33, Lemvig. St. 49.
Stokholm, Alfred, direktør for Vestbirk højspændingsanlæg, 

Brædstrup. R. 15.
— Stoye, Eleonora, frue, f. Sørensen, villa »Yrsa«, Fortevej, Riis- 

skov, Århus. R. 09. Sem. 14.
Svendsen, Gerda Evendorf, frk., sagfører, Uglebjergvej 2, Ros

kilde. R 22.
Svostrup, Grethe, frk., Skolegade 48, Silkeborg. St. 47.
Süberg, Hanne, frue, f. Münter, Gammelgård, Augustenborg. St. 33.
Søgaard, Dan, Sejs pr. Silkeborg. St. 48.
Søgaard, Gunnar, stud, theol., Bernstorffsvej 41, Viby, Århus. 
©Søndergaard, Bente, frk., gift Vejlby, se under V. St. 46.
— Søndergaard, Sigrid, frue, Lysbro Kro, Silkeborg. R. 09. Sem. 21
Sørensen, Bodil Bjark, Sølystvej 39, Silkeborg. St. 49.
Sørensen, Carl Heiberg, stud, jur., Livjægergade 211, København 0.

St. 43.
Sørensen, Ejner, tandlæge, Rosensgade, Odder. St. 37.
Sørensen, Ellen Margrethe, frue, f. Jørgensen, Svejbæk. R. 15.
Sørensen, Ellen, frk., Sdr. Ringgade 242, Århus. R. 17.
®*Sørensen, Gerda, frk., gift Johannsen, se under J. St. 46.
— Sørensen, Henning, lærer, Lyngbygade 101, Silkeborg. R. 40.

Sem. 46.
Sørensen, Ingeborg, frk., sygeplejerske, Charlotte Munksvej l1, 

Kbhvn. N. V. St. 32.
Sørensen, Inge Heiberg, Åhavévej 63, Silkeborg. St. 49.
Sørensen, Kai, bogtrykker, Vestergade, Silkeborg. R. 22.
Sørensen, Karen Bjark, frk., præstegården, Andst. St. 47.
Sørensen, Kjeld Haahr, stud, jur., Odinsvej 10, Åbyhøj. St. 46.
*Sørensen, Nina, frk., »Egedal«, Svejbæk. R. 47.
Sørensen, Sofie, frue, f. Vogelius. Vestersøgade 583, Kbhvn. V.
Sørensen, Thora, frue, f. Høegh Pedersen, Koldinggade 291, 

Købh. 0. St. 43.
St. 16.

Sørensen, Ulla, frk., sygeplejerske, funktionærboligen, Østervangs
vej, Randers. St. 37.

T.
Teller, Vibeke, frue, f. Jørgensen, Strandvej 130 d4, Hellerup. M x.
Thellesen, Gunnar, kriminalbetj., politigården, Ålborg. R. 29.
Thellesen, Inger Marie, frk., læge, Departamentos, Washington, 

Dinamarca 42, Mexico D. F. St. 21.
— Therkelsen, Margrethe, frk., lærerinde, Elmeallé 4, Ålborg. 

St. 47. S. 49.
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