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Hvordan Kvinderegensen blev til
Eli Møller - det er det navn, der skal nævnes først af alle, når der er 

tale om Kvinderegensen. For uden hende vilde der ikke have været nogen 
Kvinderegens.

Der var i slutningen af 1920erne indenfor foreningen „Kvindelige Aka
demikere“ blevet gjort et fremstød for at skaffe de kvindelige studerende 
bedre boligforhold. Foreningens formand, mag. art. Aslaug Møller, havde 
taget initiativet dertil, og hendes forslag var blevet mødt med forståelse af 
foreningens medlemmer og med aktiv støtte fra Københavns Universitet. 
I december 1929 åbnedes der i Ny Vestergade nr. 7 „Det lille Akademiker
hjem“ for 10-12 kvindelige studerende. Af disse flyttede syv i 1932 ind på 
Kvinderegensen.

Dr. Eli Møller havde allerede i længere tid syslet med lignende planer, 
og hun og „Kvindelige Akademikere“s bestyrelse enedes om at koordinere 
deres bestræbelser for at skaffe de kvindelige studerende bedre livsvilkår 
ved at søge opført et kollegium (oprindelig planlagt til 40-50 værelser) 
for kvindelige studenter fra Universitetet og Den polytekniske Læreanstalt.

Dr. Eli Møller, den første kvindelige dr. med. i Danmark og en kendt 
gynækolog, var idealistisk, fremsynet, ærgerrig og - ja, man kan sige ubæn
dig energisk. Hun var ikke nogen blåøjet, fjern sværmer, hendes opvækst 
i et højskolemilieu havde givet hende livsnærhed. Moderen, Jutta Bojsen- 
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Møller, havde været en ivrig forkæmper for kvindernes ligestilling i sam
fundet, og datteren gik ad de samme veje som den moder, hun elskede og 
beundrede.

Med rette hed det i en sang om Kvinderegensen om Eli Møller, at „hun 
nåede, hvad hun vilde“; ordene var for øvrigt et citat fra en udtalelse af 
hende i et interview. Det var ikke noget ringe mål, hun denne gang stilede 
imod : en parallel til den få år tidligere byggede Studentergård, et kollegium 
for kvindelige studerende.

I 1929 var Eli Møller 67 år gammel, men hun havde sin hele livskraft i 
behold; hun var sjælen og drivkraften i det store arbejde, der nu blev sat 
i gang, men ved sin side havde hun dygtige, kyndige og velegnede med
arbejdere. Byggeudvalget kom til at bestå af hende, universitetssekretær 
Povel Fønss og Aslaug Møller. Povel Fønss’ nære tilknytning til universi
tetet og til Studentergården blev til uhyre stor gavn for sagen; hans per
sonlige sympati for Eli Møller og hans beundring for hendes utrættelige 
arbejdskraft gjorde samarbejdet mellem de to harmonisk og frugtbart.

Det økonomiske princip for at skabe Kvinderegensen var det samme, 
som det nogle år før havde været ved Studentergården. Man kunde enten 
give en sum til institutionen som sådan, eller man kunde skænke penge til 
et værelse. Der krævedes 8000 kr. for at „købe“ et værelse med ret til at 
navngive det; at der havde været budgetteret rigtigt, kan man se deraf, 
at udgiften for hvert værelse kom til at beløbe sig til 7889 kr. Til en række 
værelser er der knyttet „fortrinsret“ og til nogle også „indstillingsret“.*)

Det eneste værelse, man så at sige næsten „kom sovende til“, var det 
første af dem alle, dronning Alexandrines værelse. Med sin sikre sans for 
effekt var Eli Møller straks gået helt til tops og havde opfordret landets 
dronning til at være det nye kollegiums protektrice. Eli Møller havde set 
rigtigt, for dronning Alexandrines navn øverst på opfordringen til at skænke 
bidrag havde sikkert været et fuldt så værdifuldt aktiv som selve den sum, 
hun gav til det værelse, der bærer hendes navn.
' Dronningen lod det imidlertid ikke blive ved denne støtte; efter i 1942 
at have været med til at fejre Kvinderegensens 10-års jubilæum, ytrede 
hun ønsket om at „blive bedt igen“, og hun var med til flere af de følgende 
årsfester, sidste gang i 1948. Hendes besøg gav de sammenkomster, hun 
deltog i, et særlig festligt præg, ikke mindst, fordi man havde den for
nemmelse, at hun selv morede sig storartet over den tvangløse form (om 
det så var „kannibal“-smørrebrødet, så nød hun det!) og over de frimodige 
talere, der på ingen måde lod sig kue af den høje gæsts tilstedeværelse.

♦) Detaillerede oplysninger om Kvinderegensens tilblivelse findes i „Aarbog for 
Københavns Universitet“ for 1931-32, s. 200-235, hvor også fundatsen er aftrykt.
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Men dronning Alexandrines værelse var kun eet af de mange, man 
stilede imod. Pengene til de andre værelser blev skaffet til veje efter mange 
og lange forhandlinger, og her ydede Aslaug Møller et omfattende og usel
visk arbejde som sekretær i byggeudvalget. Det var hende, der førte korre
spondancen med de mange slags donatorer: institutioner, legater, selskaber, 
skoler, byråd, lokalkomitéer i en række provinsbyer og privatpersoner. Bag 
kulisserne røgtede hun med kyndighed og diplomati dette ofte trælse og til 
rider resultatløse arbejde. Endvidere var alt, hvad der angik „publicity“, 
hendes domæne; det krævedes der også smidighed og personlig elskvær
dighed til.

I komitéen for opførelsen af Kvinderegensen sad der imidlertid også an
dre. Lad os tage dem i bogstavorden! Ørespecialisten, dr. med. Dida De- 
derding, var en frodig og indtagende personlighed; mange gamle alumner 
vil mindes hendes maleriske apparition, hendes impulsive gemyt og hendes 
improvisationstalent, når hun ved fester rystede vers ud af ærmet.

Landsretssagfører Ingeborg Hansen var fra sin tidligste ungdom en ivrig 
kvindesagsforkæmper, og som den første kvindelige landsretssagfører blev 
hun foregangsmand for andre kvindelige jurister; hun tog to kvinderegen
sianere ind i sin sagførerforretning, og de viderefører den nu. Hun var en 
dynamisk og varmhjertet kvinde, som altid (også i byggekomitéen) med 
djærvt kampmod gik ind for sine synspunkter. Dertil var hun en af dem, 
der stod fest om, og ingen kunde stå for hendes smittende humør, når hun 
rigtig udfoldede sig.

Rektor Maria Nielsen fra Rysensteen gymnasium fik betydning ved sin 
tilknytning til skoleverdenen; hendes lærergerning havde givet hende ind
sigt i kvindelige studerendes kår, og allerede ved indretningen af Akade
mikerhjemmet i Ny Vestergade havde hun været en skattet hjælper og 
rådgiver. I opførelseskomitéen blev der altid taget hensyn til hendes kloge 
indlæg vedrørende Kvinderegensens indre administration og tilrettelæggel
sen af rammerne for beboernes daglige tilværelse. Maria Nielsen døde i 
1931, så hun oplevede ikke at se Kvinderegensen stå færdig.

Cand. polyt. Margrethe Sørensen var et stilfærdigt, klogt og ligevægtigt 
menneske med megen retfærdighedssans; hun gjorde sig især gældende ved 
sit udmærkede greb på byggetekniske detailler, og i 15 år var hun en skattet 
hjælper ved det årlige arkitektsyn.

Når man tænker tilbage på den tid, hvor Kvinderegensen blev til, er der 
imidlertid endnu et navn, som ikke må forbigås. Det er dr. med. Alfred 
Helsted, den fremragende overlæge på Gentofte Amtssygehus og den be
rømte Eli Møllers mand. Officielt var dr. Helsted ikke medlem af opfø
relseskomitéen, men de facto var han det. Han var sin hustru en strålende 
hjælper og en uvurderlig støtte. Tænker man tilbage på disse to akademi
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kere, der først sent havde fundet hinanden, bliver man varm om hjertet, 
for sjældent har der vel været et mere harmonisk par. De to mødtes i deres 
faglige interesser, og rent menneskeligt afvejede hans humor hendes hånd- 
fasthed på den mest indtagende måde. Takket være sin praktiske indsigt 
ydede han også sin store indsats i Kvinderegensens tilblivelse; jeg tror, at 
de to gennemdrøftede alle store problemer og alle små detailler, sikkert til 
gode for sagen.

Opråbet om at støtte opførelsen af det nye kollegium blev underskrevet 
af 83 fremtrædende danske mænd og kvinder. Det blev udsendt i novem
ber 1929, og hurtigt begyndte bidragene at strømme ind; der er ingen tvivl 
om, at det var en sag, der var blevet grebet an netop i det psykologiske 
øjeblik. Langt det største bidrag, et rentefrit og uopsigeligt lån på 100.000 
kr., kom, efter Konsistoriums indstilling, fra Kommunitetet. Universitetet 
skænkede ydermere det værelse, der bærer Eli Møllers navn. Københavns 
kommune bidrog med 24.000 kr. til en festsal, og Frans Schwarz’ legat 
skænkede 18.500 kr. til møblering af denne sal. Et lotteri, hvori hoved
gevinsten var en til formålet givet Nash automobil, indbragte ca. 16.000 kr. 
netto. Ialt indkom der 637.606 kr.

Den dejligt beliggende hjørnegrund på Amager Boulevard, der tilhørte 
Krigsministeriet, blev skænket af Danmarks regering og rigsdag, og allerede 
den 10. februar 1931 kunde grundstenen til Kvinderegensen nedlægges.

Statsminister Stauning murede den første sten, universitetets daværende 
rektor, professor, dr. polit. L. V. Birck den næste, en kvindelig student den 
tredie, og Eli Møller den fjerde sten - i mindet om sin moder „med alle 
mødres varme ønsker for kommende slægters ungdom; måtte de sætte sig 
høje mål og stræbe derefter af al evne til deres egen og samfundets lykke!“

Der blev nedlagt et dokument med en kort oversigt over de ovennævnte 
forhold og med en udtalelse af Danmarks første kvindelige doktor, dr. phil. 
Åpna Hude. Den lyder sådan: „Modne Kvinder med en Livsgeming bag 
sig har med hele Danmarks Bistand skabt Kvinderegensen. De Unge, hvis 
Arbejde venter forude, vil hente Styrke af Digterens Ord:

„Tiden gør den svage stærk,
Livet er et stort og langsomt Værk.“ “

Efter grundstensnedlæggelsen var der reception hos genboen, på Serum- 
institutet, - „vin hos Thorvald Madsen“, som det hedder i visen -; den 
hårdt tiltrængte hjertestyrkning ovenpå den råkolde februarblæst var også 
en af Eli Møllers utallige gode ideer!
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Kvinderegensens arkitekt var Helge Bojsen Møller, Eli Møllers broder; 
han havde bygget Gentofte Amtssygehus, så hans kapacitet var velprøvet. 
Kvinderegensen er ikke nogen outreret moderne bygning, men i sin for
dringsløse ro står huset sig just derfor, uafhængigt af vekslende byggeskik. 
Det var en mand, der byggede Kvinderegensen, men opførelseskomitéen 
foreslog, idet den „fremhævede Ønskeligheden af at anvende en kvindelig 
Arkitekt“, at en sådan skulde forestå den indre indretning. Valget faldt på 
arkitekt Rigmor Andersen; hendes sobre og kølige møbler er hævet over 
modens strømninger, og man er hende taknemmelig, fordi hun insisterede 
på valget af så gode materialer og på gedigent håndværk. Her gælder det, 
at man har købt billigt, fordi man købte dyrt. Studenterværelseme er rum
melige, og alumnerne kan flytte om på møblerne; både dette og det, af 
de kan supplere udstyret med enkelte private ting, giver hvert værelse sit 
individuelle præg, noget, der sikkert betyder meget for beboeren. Fem og 
tyve års dagligt slid og vel ikke altid alt for nænsom behandling har til 
fulde bevist både kvaliteten og hensigtsmæssigheden af Rigmor Andersens 
møbler. Og hvor mangen gammel alumne har ikke sendt en længselsfuld 
tanke til sit „himmelblå kammers“ store skrivebordsplade!

I sin endelige form fik Kvinderegensen 56 studenterværelser, og for hver 
gruppe på ca. 8 værelser er der et thekøkken, toilet og baderum; endvidere 
er der en festsal, en læsestue, en gymnastiksal (der dog mere benyttes til 
foredragssal, til spisning ved baller og til bordtennis end til legemsøvelser!), 
et vaske- og et strygerum. Erhvervelsen for et par år siden af en vaske
maskine har gjort vaskerummet stærkt frekventeret. Endelig er der boliger 
til vice-eforen og til portneren.

Under Eli Møllers myndige ledelse skred byggearbejdet planmæssigt 
frem, og allerede knapt fjorten måneder efter at grundstenen var blevet 
nedlagt, kunde Kvinderegensen, som en selvejende institution under Kø
benhavns Universitet, slå sine porte op for de første 56 alumner. Ved den 
officielle indvielsesfest den 10. maj 1932 modtog Eli Møller Fortjenst- 
medaillen i guld.

I forbindelse med opførelsen af Kvinderegensen skal kort nævnes de 
indre skift, der har fundet sted i løbet af de 25 år. Oprindelig var man så 
large at indrette et gæsteværelse, men da studenternes boligmangel var 
blevet større, blev dette rum i 1940 inddraget til en studerende, og ved en 
donation i 1954 (fra læge Charles Gantzels legat) blev værelset ommøble
ret. Det er nu indgået som et normalt alumneværelse.

Takket være en anden donation (fra overlærer Povla Berg) blev der i 
1954 indrettet et lydisoleret musikværelse i det store kælderrum ved siden

11 



af gymnastiksalen. Dette betyder, at der nu kan optages musikstuderende 
på Kvinderegensen.

I 1935 skænkede Frans Schwarz’ legat yderligere en større sum, beregnet 
til kunstnerisk dekoration af festsalen, og efter en bunden konkurrence blev 
arbejdet overdraget til malerinden Olivia Holm Møller.

Omtrent samtidig blev vejen bagved Kvinderegensen lagt om, og det 
fik den følge, at „vores røde havemur“ blev bygget; forandringen blev 
imødeset med en vis skepsis af alumnerne, men denne tvivl ændredes hur
tigt til tilfredshed over, at man nu ugenert kunde solbrune sig fra top til tå, 
mens der læstes til eksamen.

I 1948 stillede direktøren for Det Classenske Fideicommis, departements
chef Aage Svendsen, to værelser af sin bolig i Fideicommis’ets ejendom, 
Amaliegade 40, til rådighed for to kvindelige studenter; disse udpeges af 
Kvinderegensens eforat og er sideordnede med de øvrige alumner.

Der blev udarbejdet en fundats for Kvinderegensen, og den bestemte, 
at institutionen skulde ledes af et eforat på fem til syv medlemmer, og så
ledes at der altid var flere kvinder end mænd i det; dets repræsentant, en 
vice-efor, bor på kollegiet og har den daglige ledelse.

Dr. Eli Møller var den selvskrevne formand for eforatet; af opførelses
komitéens medlemmer gik tre over i eforatet, nemlig Povel Fønss, Aslaug 
Møller og Margrethe Sørensen. Af disse tre blev det Aslaug Møller, der fik 
mest tilknytning til Kvinderegensen. Fra Akademikerhjemmet havde hun 
videreført sin varme interesse for kvindelige studerendes kår.

For Aslaug Møller har mennesket altid betydet fuldt så meget som insti
tutionen, og hendes trang til at hjælpe den enkelte student har aldrig for
nægtet sig i de 25 år, hun har siddet som medlem af eforatet.

Eforatet blev kompletteret ved tre universitetslærere: universitetets rek
tor i 1932, professor, dr. med. C. E. Bloch, professor, dr. phil. Louis L. 
Hammerich og lektor, dr. phil. Valfrid Palmgren Munch-Petersen. I 1934 
blev Eli Møller syg, og hun henstillede da til eforatet, at Valfrid Palmgren 
Munch-Petersen skulde fungere som formand. Fra juni 1935 til marts 1938 
var Eli Møller imidlertid atter rask nok til at lede Kvinderegensens eforat; 
men så blev hun ramt af en håbløs sygdom, der lænkede hende til syge
sengen indtil hendes død den 21. maj 1941. Kvinderegensens alumner 
skylder Eli Møller tak for meget; ikke mindst for hendes og hendes mands 
sidste gode gerning, nemlig „Overlæge, dr. med. Alfred Helsted og Hustru, 
dr. med. Eli Møllers Legat“. Det er nu på omkring 8000 kr. årligt og ud
deles i form af huslejelegater.

Efter Eli Møllers død blev Valfrid Palmgren Munch-Petersen valgt til 
formand for eforatet og har været det siden da. Selv om disse sider strengt 
taget kun skulde behandle Kvinderegensens tilblivelse, kan jeg dog ikke

12 



slutte af uden at sige et par ord om, hvad Valfrid Palmgren Munch-Peter
sen gennem sin lange formandstid har betydet for institutionen. Er der 
nogen, der kan karakteriseres med ordet „ildhu“, da er det Valfrid Palm
gren Munch-Petersen. Hendes stærke og brændende personlighed har præ
get hendes arbejde på Kvinderegensen. Hvor meget har ikke hendes in
spirerende, alvorstunge taler betydet for mangen en bortdragende kandi
dat? Og hvor mange alumner - og alumne-kavallerer - har hun ikke ved 
ballerne lagt for sine fødder med sin åndfulde charme? Hun, der stadig 
står midt i et stort arbejde på mange andre felter, har altid givet sig tid 
til at beskæftige sig med husets store og små problemer, og hendes omsorg 
og hjælpsomhed overfor den enkelte er simpelthen uden grænser. Den, der 
gang på gang har haft lejlighed til at følge dette på nært hold, kan be-' 
vidne det.

Elisabeth Hude.
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Professor, dr. med. Hjalmar Helweg ............................................... 1943-46
Professor Ejnar Thomsen ................................................................. 1945-56
Professor, dr. med. J. Engelbreth-Holm ....................................... 1947-
Universitetslektor, mag. art. Hedvig Olsen ................................... 1947-50
Universitetslektor, cand. mag. Eli Fischer-]ørgensen ................... 1950-
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Universitetslektor, dr. phil. Ellinor Bro Larsen ............................... 1954—
Professor, dr. phil. Axel E. Christensen ....................................... 1956-
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Cand. mag. Elisabeth Hude ............................................................... 1932-



Livet på Kvinderegensen
DE FØRSTE AR

Festens og arbejdets muntre gård 
vier vi sang og tale;
glæder du gav os og sollyse kår, 
hverdagens troskab du ikke forsmår. 
Kvinderegens skal du være, 
navnet du vogte med ære.

Således sang vi ved indvielsen 10. maj 1932, og mon vi ikke alle følte, 
hvad vi sang, med alvor og oprigtighed og gode forsæt? Vi havde fulgt 
husets tilblivelse, nogle af os havde været med i indsamlingsarbejdet rundt 
i landet, optagne af sagen, men også spændte: Bliver du selv én af de 
lykkelige?

Nu sad man her og var én af dem og følte forpligtelsen ved det. Det 
blev også sagt til os: vi skulde grundlægge traditioner!

Der var gået over 2 måneder siden hin festlige 1. marts, da vi flyttede 
ind på Kvinderegensen. Imellem os 56, og mellem hver af os og dette hus 
havde der allerede spundet sig fine tråde, som i årenes løb skulde blive til 
stærke bånd: kammeratskab, solidaritetsfølelse, taknemmelighed. Vi var 
allerede kvinderegensianere.

Hvordan var så 30’emes kvinderegensianere?
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Det er blevet påstået, at vi var mere selvsikre og mere glade for os selv 
end senere årgange. Var vi det? Det var måske dengang i mindre grad 
end før og siden god tone at vise, at man følte sig imponeret af noget 
eller grebet eller usikker og lille. Vi var principielt kritiske, i opposition. 
Friheden var for os ikke slet så selvfølgelig som for dem, der bliver studenter 
i dag. Vi var endnu på vagt over for mulige indgreb i vor selvbestem
melsesret.

Dette kom ikke mindst til at præge vort forhold til dr. Eli Møller. Vi 
beundrede hende, var hende taknemmelige, og vi anerkendte hendes gode 
vilje til at hjælpe os. Men vi vilde ikke passes på, fordi vi var piger. I 
virkeligheden fik vi da også stor frihed til selv at give vor tilværelse form; 
der blev kun givet få regler og forbud fra eforatets side. Eli Møllers små 
moderlige forsøg på at skærme os mod ydre og indre fristelser lever endnu 
som muntre anekdoter. En af de mest charmerende fortæller, hvordan hun 
under et bal lagde dejlige røde æbler i dagligstuens vindueskarme - som 
konkurrenter til den farlige punch. Og det er kun ét af de mange „sagn“ 
om Eli Møller.

Da Eli Møller fyldte 70, blev hun selvfølgelig hyldet fra mange sider. 
Vi måtte da finde på noget særligt. Efter en længere diskussion blev det 
til, at vi i decembermorgenens mulm og mørke - afgang kl. 6%>! - tog 
ud til Gentofte og gik i fakkeltog op gennem overlægeboligens have. På 
græsplænen standsede vi og sang en kantate, digtet og indøvet til denne 
lejlighed. At vi fik en hjertelig modtagelse med morgenkaffe i Eli Møllers 
og overlæge Helsteds smukke stuer, behøver jeg vel knap at føje til. - Jeg 
mindes en 10. maj-fest et par år senere, hvor en gammel alumne præsen
terede sit tvillingpar for Eli Møller. En god embedseksamen og så tvil
linger - kunde noget være mere i Eli Møllers ånd?

Kvinderegensen skulde Eli Møllers hjertebarn hedde - og kom det til 
at hedde. Vi alumner var ikke så forfærdelig glade for det navn, hverken 
for „kvinde-“, der i vore ører lød af kvindefængsel, gynækologi og høj
skolepatos, eller for ,,-regensen“, der af de „rigtige“ regensianere betrag
tedes som en tilsnigelse. Vi måtte i vort stille sind give dem ret. At blive 
anerkendt som kollegiestudenter af alumnerne på de andre kollegier betød 
noget for os. Regensianernes visit 4. marts 1932 var en udstrakt hånd - 
vi kunde jo endelig ikke gøre for navnet. I endnu højere grad måtte vi 
opfatte invitationen til gilde med dans på Regensen 30. april som en 
venlig gestus. Vi drog afsted: 37 piger med fru Hude i spidsen, dansede 
til kl. 1 og morede os dejligt. På den baggrund må det ses, når der til 
indvielsens senere og mindre højtidelige del (kl. 22-3) blev inviteret repræ
sentanter for kollegierne som kavallerer, ligesom der til det første rigtige 
bal var indbudt enkelte kollegierepræsentanter. Det var næppe, som man
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senere har ment, udslag af manglende mod i starten, men tænkt som ind
ledning til et interkollegialt samkvem, som dog aldrig blev til mere. Vi 
foretrak de individuelle kontakter.

De kloge jomfruer over hoveddøren med de trofast brændende lamper 
nærede vi også noget blandede følelser for. Vi blev jo drillet med dem, 
både med „kloge“ og med „jomfruer“. Da vi skulde enes om et exlibris, 
et virkeligt Kvinderegens-mærke, blev det derfor ikke den lille olielampe, 
som pryder jernporcelænet, men Ebba Holms smukke linoleumssnit med 
Frelserkirkens spir i baggrunden. Det var ikke blot et smukt motiv, men 
det helt rigtige. Ikke for ingenting kimer Frelserkirkens klokker allerede 
i sangene ved indvielsen, og proptrækkerspiret dukker, ligesom den kære 
Langebro, igen og igen op i sange og taler. Det var jo vores udsigt: ikke- 
den fra de fleste af værelserne, men den fra køkkenerne og gangene: den 
i de første år stille, vilde og idylliske Enveloppevej, den brede kanal, den 
grønne vold og det maleriske spir. Denne udsigt bidrog sit til at gøre kok
kenerne til så meget mere end et sted, hvor man lavede te og smurte mad.

Ordet køkken har for gamle kvinde regensianere en betydningsnuance 
mere end for andre mennesker. Det betegner ikke blot et rum og en kunst 
og noget materielt, men et menneskeligt samfund. Det har sikkert præget 
én for livet, om man blev opdraget på burgøjserkøkkenet, husmandskøkke
net eller kleptomankøkkenet.

Det var en broget flok, der flyttede ind hin første 1. marts, nok mere 
broget end nogen senere periodes alumneskare. Holdningen til fællesskabet 
vil vel altid variere, men den enkelte nye møder dog nu et allerede eksi
sterende samfund, som stiller krav om tilpasning. Vi kom på én gang, 
med vidt forskellige forudsætninger og forestillinger om det, vi sammen 
skulde skabe. Aldersforskellen var også større. I hvert fald har de yngste 
årgange aldrig senere været så stærkt repræsenteret. Vi var mange 18—19- 
årige. Måske hang det sammen med en vis tilbageholdenhed fra de ældre 
studerendes side; man var lidt bange for at søge ind. Som omtalt var man 
øm over sin frihed, og hvem kunde vide, hvad for en fælde man her gik i?

At komme ind på Kvinderegensen som 18-årig var spændende. Det betød 
på én gang en helt ny, stor frihed og indordning i et, lige så nyt, fælles
skab. Den første aften på køkkenet kunde godt virke forvirrende. Der sad 
de, de 8 andre, indhyllet i cigaretrøg, og talte i munden på hinanden. 
Navnene havde man knap nok opfattet endnu. En var pæn, en anden 
så rar ud, et par stykker udmærkede sig ved deres gennemtrængende 
fynske stemmer, én talte med let sønderjysk accent om kultur (spec, kage
kultur!), og så var der de to små kortklippede for bordenden, den ene 
lige så lys, som den anden var mørk, men lige sikre begge to, imponerende 
sikre.
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Var man kommet til København med hemmelige planer om at leve af 
vandgrød og rå gulerødder og bruge alle pengene til bøger, teater og 
rejser, blev man snart belært af de ældre og klogere, og et vist madfælles
skab udviklede sig. Først 3-4, senere flere slog sig sammen om at lave 
middagsmad på skift. Det var køkkenfællesskabets gyldne tid. Egentlig 
havde det vist slet ikke været meningen, at der skulde laves rigtig mad 
i de køkkener; men vore huslige ambitioner blev mødt med al mulig 
anerkendelse. Udstyret blev suppleret, og Eli Møller fik arrangeret kursus 
for os på Den Suhrske Husmoderskole (okt. 1932). Et fortsættelseskursus 
i sommermad det flg. forår blev tilbudt, men fik ikke tilstrækkelig tilslut
ning. Den enkeltes repertoire behøvede ikke at være stort, man speciali
serede sig, og vi fik virkelig god mad! Og billig mad! Middag for 7 kr. 
om måneden, fuld kost for 20! - De enkelte middage bar præg ikke blot 
af de respektive husmødres duelighed og smag, men også af deres specielle 
ressourcer. Jeg ser endnu for mig det hakkede kød fra Fyn, som gerne 
havde opblødt emballagen, men blev til dejlige bøffer. Og navnlig mindes 
jeg en lille gris, der havde brækket benet; vi fik hele dens historie, mens vi 
nød stegen. Vi forstod ikke rigtig, at hun selv kunde, hun, der havde 
kendt den! - Eller der kom kagepakke fra Sønderjylland, det hele uhjælpe
lig knust og smuldret; vi måtte forestille os, hvordan det havde set ud, 
og det gjorde vi, mens vi spiste krummerne med ske, til vi ikke „ku’ ha’ 
mer .

Efter nogle semestre kom eksamenslæsningen til at præge billedet så 
meget, at det blev uoverkommeligt selv at lave middag. Vi fik da f. eks. 
den kone, der holdt vore værelser, til det. Madfællesskabet bevaredes, og 
det var stadig billigt. - Et forslag om indrettelse af et fælles køkken i 
kælderen og fælles middag for hele huset blev ventileret i efteråret 1934, 
men har åbenbart ikke fået tilstrækkelig tilslutning.

Køkkenet var imidlertid meget mere end et madfællesskab. Her fik man 
den første karakteristik af sine professorer, erfarede med undren, at kjo
lens farve var afgørende for udfaldet af en medicinsk 1. del. Man fandt 
nogen at snakke med, nogen at følges med, og når et bal nærmede sig, 
intensiveredes den kammeratlige aktivitet: der blev drevet udlånsvirksom
hed med brødre og fætre - som med kjoler og sko. Ved fælles hjælp 
kunde man altid variere toiletterne; men desværre var jo ikke alle gjort 
over samme læst. En fin taftkjole kom engang tilbage til sin ejer, lagt ud 
i alle sømme.

Tro dog nu ikke, at vi bare spiste og snakkede og festede! Der blev 
sandelig „også“ arbejdet. Allerede i sommeren 1933 kunde vi fejre vore 
to første kandidater, lægerne Esther Ammundsen og Emma Vestergaard.
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Det betød, at der lige fra starten var „eksamen i luften“, og selv russerne 
fik en følelse af livets alvor.

I mange tilfælde blev køkkenkammerateme også læsekammerater, selv 
om de faglige og personlige tråde også tit løb fra køkken til køkken. En 
betrængt kandidat blev hjulpet med forelæsningsreferater og private no
tater, en yngre fagfælle blev sat til at eksaminere i lærestoffet, mens andre 
påtog sig læsning og referat af „hovedværker“. Rigtigt organiseret skal 
et sådant samarbejde endda have ført til udmærkelse!

Andre kandidater trængte mere til at blive puttet tidlig i seng, og 
trukket ud af den igen om morgenen, til at blive gået tur med, fulgt i 
biografen og opvartet med lækre teanretninger. Også det tog køkkenet sig af.

Og al denne service, faglig, menneskelig og materiel, mon den ikke gav 
begge parter noget, både fagligt og menneskeligt? Kandidaten fik en til
trængt støtte i de sidste anstrengende måneder. Den yngre blev til gen
gæld sat i gang, fik metode i sin læsning, og lyst til selv at fordybe sig i 
tingene, når den anden nu var hjulpet vel igennem. Der blev ikke bare 
læst til eksamen, der blev også virkelig studeret rundt på de røde, grønne, 
grå og himmelblå kamre.

Det gode sammenhold inden for køkkenet betød ikke, at vi lukkede os 
ude fra det større fællesskab. 9. marts 1932 valgtes på en stiftende general
forsamling det første selvstyre med stud. med. Else Marrit Hansen som 
formand. Der blev snart nok at tage fat på, både småting til fælles gavn 
og større opgaver. Blandt de store opgaver af blivende betydning vil jeg 
nævne Kvinderegensens Legatfond, som blev stiftet allerede i februar 
1933, og Lånekassen, som fulgte efter i november samme år. Begge blev 
til på alumnernes eget initiativ, som udtryk for en tidligt vågen følelse af 
indbyrdes solidaritet.

Til følelsen af at være et eget lille samfund, ja et pionérsamfund bidrog 
måske også, at stedet dengang endnu havde en rest af sin landlighed i 
behold. Vi boede hinsides Langebro, ude på Amager, og der skimtedes 
endnu her og der en sidste ret af „Amagers muld“. Mens den nyanlagte 
græsplæne spirede, drog vi sommerdage med vores frokost ned på en 
mark øst for huset. Vi kunde for alvor skændes om, hvorvidt vi vilde have 
mur ud mod En veloppe vej eller grøn beplantning. I betragtning af den 
identifikation af eksamenslæsning og solbad, som man snart blev vidne til, 
var det nok godt, vi fik muren.

Selv Amager Boulevard var dengang grøn, med bænke midt på under 
skyggefulde træer. Her fandtes efter sigende champignons. Og en forårs
morgen ved daggry kunde man blive vækket af en absolut landlig lyd. 
Tumlede man søvndrukken til vinduet, blev man vidne til et forunderligt
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syn: hele boulevarden vrimlede af får, som i store flokke myldrede afsted, 
ud og ind mellem træerne, på vej til sommergræsning på Amager Fælled. 
Om efteråret vækkedes man igen af deres brægen; så var de på vej hjem. 
- I lang tid troede jeg, det var en drøm.

Der var meget, der fra første færd måtte virke samlende: fælles glæder 
(festerne), fælles sorger (telefonregningen), fælles bekymringer (den eks
amen!), fælles ærgrelser (at vi ikke kunde få portneren til at springe for 
os), ja, og så selve huset, som nu var vores hus. Vi tog det i besiddelse fra 
den første dag og brugte det. Der var vaskekælder, altså vaskede man. 
Der var gymnastiksal, så var det åbenbart meningen, der skulde gøres 
gymnastik, og vi sprang pligtskyldigst - så længe det varede. Senere brugtes 
den til danseundervisning, bordtennis, foredrag og spisning.

Den lille butik i kælderen blev flittigt besøgt; det blev til mangen en 
sludder med fru Nyeland. Hr. Nyeland mindes jeg helst indrammet i den 
lille rude i døren ud til „ankomsthallen“. Det var ikke rart at måtte for
styrre ham, når man havde glemt sin nøgle. Senerehen, da man som gam
mel alumne var i sin gode ret til at ringe på, klarede ansigtet i hullet altid 
op i et genkendende smil. Og hvor det klædte den mand at smile!

Jævnlig havde vi også ærinde hos fru Hude. Vi havde jo nok alle været 
lidt spændte på denneher fru Hude. Heldigvis var hun ikke særlig gam
mel, men alligevel! Skulde hun liste rundt og passe på os og blande sig 
i vores sager - „flid“, sengetid, gæster? - Vi blev snart beroliget. Vi op
dagede, at fru Hude så sin opgave først og fremmest i at være der. Det 
var os, der skulde komme til hende, og vi blev altid modtaget med venlig
hed, ikke nogen generende moderlig omsorg, men en kammeratlig hjælp
somhed, vi ikke behøvede at være bange for. Og denne holdning fra fru 
Hudes side har vi vist i årenes løb, hvad enten vi har søgt hende på 
kontoret eller besøgt hende i hendes hyggelige hjem, lært at forstå og 
vurdere endnu bedre, end vi ligestraks formåede.

Frem for noget andet sted i huset blev det dog i dagligstuen, vi mødtes. 
Her lå aviserne (når de var der!) ; her dumpede man ind, når man kom 
hjem og havde set efter post og opslag; her ventede man på at komme 
til telefonboksen (det kunde vare længe!), og her lå ankeprotokollen, hvor 
man „lige hjemkommen“ kunde udøse sin forargelse over rodet i cykle- 
kælderen, og hvor der også var plads for dem deroppe på „de store stjer
ners gang“ til at udfolde deres vid (og det gjorde de, til glæde for sig selv 
og os andre). Her skændtes vi, og her snakkede vi hyggeligt. Ganske vist 
fandt vi nok ligestraks stuen lidt for stor til at være hyggelig; de fire døre 
kunde give en fornemmelse af gennemtræk, især når man sad der alene. 
Men vi vænnede os til den. Med sine smukke proportioner, sine fine møbler, 
solen ind fra syd og udsigten mod Christianshavn som eneste „billede“
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havde dagligstuen dengang et præg af kølig ro og harmoni, som mange 
gamle alumner nok vil savne nu.

Allersmukkest tog dagligstuen sig dog ud som ramme om den række 
fester, der blev tradition fra Kvinderegensens allerførste leveår.

Indvielsesfesten 1932 var meget højtidelig. Blandt gæsterne om formid
dagen på terrassen var ikke blot alle „vore egne honoratiores“, men også 
Rektor Magnificus og Kvinderegensens protektrice, Dronning Alexandrine. 
Der blev sunget og holdt taler, også af selvstyrets formand (at hun turde!). 
Gæsterne beså huset, og vi var på hver sit værelse og vidste knap, om 
vi burde „studere“ eller rejse os op og neje. Så drak man vin i gymnastik
salen i eftermiddagssol, og Eli Møllers fortjenstmedalje blev beset og befølt. 
Senere fulgte festmiddagen på Universitetet og aftenfesten med dans pæ 
Kvinderegensen. Denne første, strålende 10. maj er blevet fulgt af årlige 
10. maj-fester, gerne med fin underholdning; ét år var det Vilhelm Ander
sen, et andet år Tenna Kraft, vi fik lov at høre. 10. maj er eforatets fest 
for alumnerne; også gamle alumner har altid været velkomne på denne 
dag, og mange har i årenes løb med glæde benyttet denne gæstfrihed til 
at bevare tilknytningen til Kvinderegensen.

Julefesten for husets egne fra kælder til kvist var genstand for en vold
som diskussion det første år; ekkoet heraf kan endnu høres i Nissevisen 
fra den flg. jul: „Hver røst må opløftes, når festen skal drøftes, så skændes 
vi både om ånd og om mad.“ Ved indflytterteen i marts og september 
blev de nye budt velkommen, og de 2 årlige baller med spisning i gymna
stiksalen, dans i dagligstuen og punchesold i læsestuen var tradition gen
nem alle årene, også de en inspirationskilde for vore poeter.

Sidst, men ikke mindst må nævnes kandidatgilderne, hvor eforatet, de 
bortdragende og de efterladte samledes i glæde over resultatet, i taknem
melighed for trygge studieår og hver gang dog med vemod over afskeden 
med gode kammerater. Her gav Eli Møller udtryk for sine forventninger 
til os som akademikere og som kvinder, fru Valfrid appellerede til vor 
medmenneskelige ansvarsfølelse og selvkritik, Aslaug Møller og professor 
Hammerich nikkede venligt til os. Alumnernes egne bidrag til festen var 
gerne i en mere spøgefuld tone: talerne, det sidste nummer af „Regens- 
sprøjten“ og - ikke mindst - sangene, nye strofer til den i januar 34 star
tede kandidatvise (digter man endnu på den, må den snart være lang!) 
og helt nye sange, nogle for lejligheden, andre for evigheden, d. v. s. vær
dige til optagelse i den grønne Visebog, der for os alle gemmer så mange 
gode minder.

Jeg begyndte med at citere en af sangene fra indvielsen, som udtryk for 
følelser, vi nødig viste til daglig. I sin „Boulevardvise“ har samme digter 
ramt en tone, vi dengang hellere vilde kendes ved:
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Når ved lejlighed 
Langebro går ned, 
hænder det, vi smutter ind til staden ; 
Alma Mater glad 
visdom gi’r fra fad.
Hjemme venter Hude os med maden.

Aft’nen er jo lang,
men med dans og sang, 
bridge og kaffe korter vi dens kvaler. 
Cykler små med stang 
boulevarden lang 
hviler deres trætte to pedaler.

Gud, hvor bli’r man lærd,
det mig tynger svært, 
tænk, vi har eksamenskandidater! 
Penge får vi her, 
mønten er jo nær, 
året rundt det regner med legater.

Hvad de små cykler har lænet sig op ad, siden boulevardens plataner 
faldt i 1935, ved jeg ikke; men et eller andet sted står de vel nok endnu. 
Langebro skal nok stadig være gyldig grund til at komme for sent til fore
læsninger. Og det øvrige - får det nuværende kvinderegensianere til at 
tro, at de bestiller mere, end vi gjorde? Forhåbentlig ikke! Men måske er 
deres tone en anden? For mange af os gamle er Boulevardvisen, med det, 
der står i den, og det, der ikke står der, indbegrebet af kvinderegens
stemning.

Var vi mere respektløse, mere oprørske og kritiske end tidligere og 
senere tiårs studenter? I så fald burde vel Eli Møller og hendes jævn
aldrende have nikket anerkendende og genkendende til denne holdning.

Vi har i hvert fald kendt dem, de længstlevende blandt de første kvinde
lige akademikere. De er for os mere end navne på værelser. Kvinderegensen 
er som et bånd mellem generationerne. Flere af de mest fremtrædende 
sad i eforatet, andre kom der som gæster: Kirstine Meyer, Marie Krogh, 
Lis Jacobsen, vist også Estrid Hein. Om aftenen på indvielsesdagen talte 
Eli Møller om sin studietid og om sin kamp for at blive akcepteret som 
kammerat mellem de medicinske studenter. Det var pludselig ikke historie.
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Der var i Eli Møllers stemme en bitterhed, som gjorde det hele nært også 
for os. Vi kom til at føle os i umiddelbar gæld til disse gamle, som havde 
måttet slås for det, vi fik som en foræring.

Gyrithe Lemche skrev sang til indvielsen, bragte „mødres tak“. Også for 
hende stod dette som en milepæl.

For de fleste af os var studieårene en lys tid og en rig tid. Kvinde
regensen havde sin væsentlige andel heri. Den gav os virkelig „glæder og 
sollyse kår“, opgaver og kammerater at løse dem sammen med. Vi havde 
vore meninger, nogle af os yderliggående meninger, både politisk og mo
ralsk. Det havde man dengang. Diskussionerne kunde være hede, men blev 
aldrig bitre; man kunde endnu være i stue sammen og være venner. Få af 
os var tilstrækkelig orienterede og modne nok til at se, hvor det bar hen. 
Ingen af os kunde ane, at der så snart skulde komme onde år, som skulde 
ramme mange blandt os hårdt.

Dobbelt lyse og sorgløse, fulde af tryghed, vækst og muligheder står da 
nu årene på Kvinderegensen for os af de første årgange.

Inger Harsberg (f. Simonsen),

FYRRERNE

Det daglige liv på Kvinderegensen i fyrrerne prægedes ubønhørligt af 
krigen og besættelsen; end ikke bygningen gik ud af den sorte tid uden sår. 
En aften i august 43 knustes en rude på øverste etage af en kugle, og hoved
døren bærer endnu synlige mærker af den tyske geværkolbe, der ved samme 
lejlighed blev slået imod den, alt sammen fordi en alumne ikke havde passet 
sin mørkelægning. Skyderierne omkring Den kongelige Mønt den 29. au
gust 43 mærkede også vore mure, og navnlig i krigens sidste måneder hørtes 
ofte skud i vor nærhed ; en eftermiddag fandt vi således flere granatsplinter 
på køkken 5’s gulv. Lykkeligvis kom ingen til skade ved disse lejligheder, og 
ej heller i de tilfælde, hvor vi på gaden kom ud for at måtte søge dækning 
i porte og gadedøre, når tyske soldater eller ofte, desværre, egne landsmænd 
i tysk tjeneste kunne finde på at bestryge en gade med maskinpistoler.

Luftalarmerne, som også hører med i billedet af krigsårene, står mærk
værdigt tåget i erindringen, måske fordi jeg stiftede et alt for intimt be
kendtskab med dem allerede i april og maj 1940 i Alborg, og dette kan 
overskygge de senere - for andre mere dystre - natlige scener fra Kvinde
regensens kælder.
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Imidlertid har jeg fra ældre alumner hørt om en alarm, der i flere hen
seender fik et usædvanligt forløb. I januar 1943, da B. & W. blev bom
barderet, måtte mange mennesker fra gaden søge ly under Kvinderegen- 
sens tag på grund af de skyderier, der fulgte efter bombardementet, og 
efterhånden som flere mennesker og flere nyheder kom til, fik man dernede 
i kælderen et ganske godt billede af det, der var sket. Midt i det hele ankom 
en nybagt kandidat, som havde trodset både forbud og fare for at komme 
hjem, og det blev en ejendommelig, men ikke mindre hjertelig kandidat
modtagelse, hun fik den dag. Nogle timer senere kom Kvinderegensens 
alumner - om end uden deres vidende - til at yde hjælp til de evakuerede, 
da en gammel alumne (fra kleptomankøkkenet!) i nattens mulm og mørke 
tømte samtlige madskabe og fordelte indholdet blandt de ulykkelige, der 
af sikkerhedsgrunde var blevet hentet ud fra deres lejligheder umiddelbart 
inden spisetid og nu måtte tilbringe natten uden mad i den nærliggende 
kirke og biograf.
: Mange af mine samtidige vil nok også erindre en sildig aften, hvor et 
hårdnakket rygte om, at tyskerne ville sprænge vor nabo, benzintanken, i 
luften, havde drevet alle i kælderen. Trods situationens formodede alvor 
var der et anstrøg af komik over det hele og i hvert fald rig lejlighed til at 
anstille psykologiske betragtninger. En af os kom i nattøj slæbende med en 
dyne, hvori hun i hast havde samlet de mærkværdigste og fortrinsvis inder
ligt ligegyldige ting, en anden havde favnen fuld af sine kæreste og mest 
uundværlige bøger, en tredie ankom roligt iført ulastelig spadseredragt og 
medbringende en mappe, hvori der - det vidste vi med usvigelig sikkerhed 
- befandt sig hendes personlige papirer, lige fra dåbsattest til de verifice- 
rede afskrifter af sidst beståede eksaminer. Der blev vist sagt mange vittig
heder i kælderen ved den lejlighed, men vi var nu alligevel så mærkeligt 
tomme indeni, da vi gik op ad trapperne igen. Angsten havde måske ligget 
latent bag latteren.

Alt dette var dog noget, som hele den københavnske befolkning måtte 
bære i fællesskab. Men Universitetet og studenterne skulle komme til at 
stå på en fremskudt post i det sidste års tid, hvor det efterhånden blev 
umuligt roligt at se på alt det, der foregik, uden at give sin mening om det 
til kende. Det første rigtige varsel om, hvor det bar hen, fik vi i november 
1943, da Rektor suspenderede undervisningen ved Universitetet en uge 
under indtryk af de ulykker, der havde ramt danske medborgere, og ganske 
kort efter meddeltes der kollegierne forbud mod fester. I det hele taget 
skærpedes situationen tydeligt i slutningen af 1943; razziaerne tog til, og 
der dekreteredes nu oftere udgangsforbud. Der var netop blevet erklæret 
undtagelsestilstand kort før jul det år, det værst tænkelige tidspunkt for 
provinsens studenter, fordi vores juletog skulle afgå så tidligt, at vi måtte
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forlade vores bopæl endnu i den farlige spærretid, hvor man risikerede at 
blive beskudt uden varsel. Til sidst måtte studenterrådet tage affære, og 
den endelige løsning blev vist, at billetten til toget gjaldt som passérseddel ; 
så en meget tidlig morgen lidt over 4 begav en klynge kvinderegensianere 
sig af sted til fods mod Hovedbanegården med billetten knuget i vanten.

I 1944 forværredes forholdene imidlertid betydeligt. Gang på gang un
derstreges det, hvor farligt det er at have illegalt materiale liggende, og da 
vi når sommeren, viser det sig, at frygten ikke har været ubegrundet. En 
tidlig junimorgen blev Studentergården offer for et attentat, som gjorde 
et dybt indtryk på alle studerende, og under folkestrejken blev situationen 
så uholdbar og rygter og advarsler så talrige, at Kvinderegensen et par 
nætter næsten affolkedes. Vi gik dog også fri denne gang, mens Regensen 
måtte åbne sine døre for tyske soldater på jagt efter våben og illegale skrifter.

Nu blev Studenterkøkkenet lukket, men en officiel lukning af hele Uni
versitetet turde man af forståelige grunde ikke tage ansvaret for. Det var 
dog tydeligt, at studenterne var urolige ved at komme på Universitetet, og 
laboratoriernes gæster blev færre og færre. I oktober aflyses så de store 
forelæsninger, og de mest uundværlige øvelsesrækker forlægges til egnede 
lokaler ude i byen eller professorernes egne spisestuer eller studereværelser. 
Også Kvinderegensen bidrog med et lokale: læsestuen, hvor dr. Schiebsbye 
gennemgik engelske stiløvelser med et større hold fra selve Kvinderegensen 
og nogle få udefra.

Og sådan led da krigen mod enden. Man klarede sig, som man bedst 
kunne, og arbejdede så meget, man evnede; men en underlig intens, ladet 
stemning hvilede overalt, en blanding af håb og angst; vi vidste jo ikke, 
hvad de sidste dage kunne komme til at koste.

Der er vist heller ingen tvivl om, at adskillige af os på en eller anden 
måde var engageret i modstandskampen i de dage; dog talte vi ikke med 
hinanden om det, ikke fordi vi nærede mistillid til nogen, men fordi det 
„gjorde“ man nu engang ikke. Vi følte alle en instinktiv uvilje, der nok 
udsprang af frygt, mod at tale om det, der rørte sig dybest i os, og der var 
heller ingen, der frittede ud, for man var klar over, at jo mindre man 
vidste om sin næste, des bedre var det for begge parter, og des mindre skade 
kunne man i en given situation komme til at forvolde. Der var vist også 
flere af os, der følte, at det egentlig var lidt forkert at beskæftige sig med 
illegalt arbejde, når man boede på et kollegium, hvor man risikerede at 
trække så mange andre med sig, hvis der skulle ske noget, og sådanne følel
ser befordrer jo ikke åbenmundethed.

Men at alt dette lå os alle meget på sinde, sås dagligt af den tilslutning, 
der var til den danske udsendelse fra London. Da mødte vi op, fulgte med

25 



interesse bevægelserne på krigskortene, og når vi havde hørt godt nyt, var 
der næsten højtid i dagligstuen. Der var i krigens sidste måneder også noget 
andet, vi kunne være fælles om, et samaritterkursus, som adskillige af os 
gennemgik på selve Kvinderegensen. Formålet med dette blev der ikke talt 
meget om, men alle vidste, at det var tanken at skabe et nødlazaret dér, 
eller, hvis vor beliggenhed blev for udsat, eventuelt andetsteds, og arbejdet 
var så vidt fremskredet, at der endog var skaffet et hemmeligt lager af me
dicin til veje til dette formål.

Kvinderegensens alumner havde imidlertid også vanskeligheder af ren 
forsyningsmæssig art at kæmpe med i krigsårene; navnlig var gas- og lys
rationeringen en kalamitet. Hvert køkken betragtedes fra myndighedernes 
side som en familie på otte medlemmer, men trods al god vilje og samfunds
sind var og blev vi otte individer, otte små selvstændige husstande. Det i 
alle måder hårdt prøvede selvstyre gangede og dividerede, fandt frem til 
det tilladte daglige gasforbrug pr. individ og slog lister op på hvert køkken ; 
og hver gang man havde kogt et æg eller lavet sig en kop af den granule
rede urteblanding, der gik under navnet te, opførte man på tro og love det 
antal gasenheder, man havde brugt dertil, i sin kolonne på listen. Dette 
fik endda gå, men en retfærdig lysrationering var langt sværere at finde 
frem til. Ingen måtte eje pærer, der var stærkere end 25 lys, og også ved 
lysmålerne var der opsat lister, hvorpå det daglige forbrug pr. køkken var 
angivet. Hvert køkken havde så en tillidsmand, som holdt øje med måleren 
og varskoede de øvrige køkkenfæller, når dagens ration var opbrugt. Nogle 
enkelte, der var så heldige at have bekendte blandt polyteknikere, fik an
skaffet sig en snydelampe med indbygget transformator, som ikke trak må
leren, men som så sandelig heller ikke gav mere end højst 5 lys. Det var 
en ynk at se to mennesker læse til eksamen ved en sådan indretning.

Også mangelen på kul og koks, eller rettere knapheden på brunkul og 
tørv beredte Kvinderegensen nogen vanskelighed. Temperaturen i nogle af 
værelserne på kvisten kom sjældent over 16°, men man vænnede sig til det. 
I -øvrigt var det dengang forbudt at have mere end 18° i en stue. Man 
klædte sig blot derefter; der gik mode i godt, varmt tøj, house-coat’en blev 
„opfundet“ i disse år, og de få af os, der endnu havde plaid’er, som ikke 
var syet om til en slags stortrøje med frynsebehængte bærestykker og ærme
opslag, bandt dem om livet som lidet klædelige sarong’er. Gamle, udtjente 
uldhandsker fik de slidte fingerspidser klippet af og kom til ære og værdig
hed igen som læsehandsker, en fortræffelig opfindelse. Vi var så heldige kun 
at være helt uden brændsel i nogle få dage; vi gik så blot lidt mere på 
biblioteker og læsestuer, hvilket næppe har skadet os, og når vi omsider 
vovede os hjem, gik vi i seng med en ulden trøje, de omtalte handsker og 
- en god Agatha Christie.
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Husmødrenes største hovedpine: at få rationeringsmærkerne til at slå til, 
var de fleste af os kun plaget af i ringe grad, for vi spiste på middags
køkken og delegerede besværet videre til den, der stod for det. En over
gang blomstrede middagskøkkeneme op, navnlig da vi havde fået den ord
ning, at Universitetets middagslegat lod sig overføre til vore egne køkkener. 
Men kun et af dem var permanent: frk. Ømbergs, hvor man fik udmærket 
mad for den ringe sum af lidt over 30 kr. om måneden.

Selvstyret havde imidlertid slemme kvaler, hver gang der skulle arran
geres en fest. De regnede ud, de tiggede mærker i ankeprotokollen, de hen
tede naturalier - smør og sukker - hos festens deltagere, de udbad sig op
lysninger om pålidelige og gerne lidt rundhåndede leverandører, hvis navne 
omhyggeligt blev noteret i „Selvstyrets erfaringer“. Toppunktet af opfind
somhed udviste de dog ved en indflytterté i krigens sidste tid. Kokkenerne 
havde ingen gas til overs til så stort et arrangement, mens vaskekælderens 
automat ikke var overbelastet, så de begav sig i kælderen, fyldte et pas
sende kvantum vand på vaskekedlen og lavede te af dette let skummende 
fluidum, og den smagte faktisk hverken værre eller bedre, end den plejede.

Folkestrejken stillede vor opfindsomhed og sammenhold på en virkelig 
prøve. Dog var vi ikke værst stillet, for på mystisk vis havde vi lidt vand i 
kælderen og en anelse gas på kvisten, hvor vi kogte kartofler den ganske 
dag og den halve nat ved næsten usynligt blus. I øvrigt fandt vi sammen 
køkken vis, som naturligt var. En kvik og foretagsom alumne mødte op med 
en hel kasse nyrøgede sild, som hun havde tiltusket sig i Nyhavn; hvad vi 
havde af vor mors henkogte pærer gik med i løbet, og før og efter dette 
festmåltid delikaterede vi os med knækbrød, som vi med skam at melde 
havde hamstret hos „Krølle“. - Men mangelen på vand fik uforudsete 
konsekvenser netop i de dage, hvor vi var nødt til at brænde alt, hvad der 
blot smagte af illegalitet. Fyret var ikke i gang, og aske er ikke så let at 
fjerne i en fart, når der ikke er mulighed for at skylle den væk. To alumner 
måtte en sen aften stride med en vandhane i kælderen for at få den til at 
give så meget vand, at asken ville forsvinde, og det var med en følelse af 
uhygge, de den næste morgen hørte, at Regensen var blevet stormet i de 
samme timer. Det var også i disse dage, at jeg selv var med til at brænde 
farlig litteratur på en rist i badeværelset og derefter langsomt dryppe asken 
ned med et litermål dyrebart, chloraminduftende vand.

Der var dog een „blessing in disguise“ ved krigens år: de jævnligt til
bagevendende udgangsforbud. Vi fik studeret en hel del i de lange aftener, 
vi hyggede os over utallige kopper te og kom hinanden så nær som måske 
ingen anden generation i Kvinderegensens historie, og vi fik navnlig læst 
en mængde, der slet ikke kom sagen ved, men det syntes vi, vi havde en 
vis moralsk ret til, når vi skulle sidde derhjemme og ligefrem fik så megen
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tid foræret. En ganske særlig tak skylder vi krigsalumner fru Hude, som 
beredvilligt stillede sit bibliotek til vor rådighed, og som altid tog sig tid til 
at finde det rigtige til os. Hvordan de af os, som studerede engelsk, ellers 
skulle have kunnet holde sprogfærdigheden vedlige, endsige opøve den, 
tør jeg slet ikke tænke på. Fru Hudes glæde ved at dele med os viste sig 
også, da de første pakker fra den amerikanske afdeling af „Kvindelige 
akademikere“ begyndte at komme til landet. Mange af os fik kompletteret 
vor fattige og omsyede garderobe ved den lejlighed, vi fik sæbe af en kva
litet, vi ikke længere mindedes, garn, sikkerhedsnåle, hårklemmer, som ikke 
havde været til at opdrive, og hvis antal var bestemmende for, hvilke fri
surer ejerinden kunne tillade sig at vælge.

------ Så kom da omsider meddelelsen om de tyske troppers kapitulation. 
De mest spontane blev helt ude af sig selv af henrykkelse, kastede med sofa
puder og for af sted til byen, mens de langsommere gemytter tog sig tid til 
at tænke på, at det hele egentlig ikke var overstået endnu, og til at mindes 
de venner, der ikke kom til at opleve det, de havde betalt så dyrt for. Det 
blev en stille aften på Kvinderegensen, men den femte maj blev til gengæld 
en glædesrus. Det dejligste solskin over en by, der næsten ikke var arret af 
krigen, flag i rødt og hvidt og blåt fra alle flagstænger, glade ansigter over
alt, og Amager boulevard var byens midtpunkt den dag, for ad den ville 
Montgomery holde sit sejrrige indtog i København. Og det blev festligt, 
selv om der under den perlende overflade lå en underlig følelse af uvirke
lighed, en fornemmelse af, at her oplevede man et stykke historie, betagende 
ganske vist, men ikke noget, man havde virkelig del i.

Det var med andre følelser, man bød Brigaden velkommen på Amager 
boulevard nogle dage senere; her var jo en hær af landsmænd; men stær
kest følte man glæden over friheden og taknemmeligheden over for dem, 
der havde været villige til at sætte så meget ind for at skænke os den igen, 
når man mødte de ganske almindelige frihedskæmpere - uden uniform, 
uden militær holdning, men mange af dem kendte man jo i forvejen. Så 
havde vi dog haft folk med i den vældige opmarch, der blev nødvendig 
for at knuse Tyskland.

Det havde i de sidste uger inden afgørelsen været meget tvivlsomt, om 
det overhovedet ville blive muligt at fejre den 10. maj det år, men nu 
kunne vi omsider lade travlheden gribe os. Kvinderegensens fødselsdag blev 
ikke blot en kollegiefest, men en befrielsesfest med repræsentanter for det 
Danmark, der havde kæmpet, frygtet og håbet: landets dronning, et nylig 
„afsløret“ medlem af Frihedsrådet, brigadesoldaten, frihedskæmperen og 
den lille, menige alumne.

------Det ville imidlertid være ganske fejlagtigt at tro, at livet på Kvinde
regensen dengang kun var en kæde af besværligheder og bevægede begiven-

28 



heder. Alt det, krigen kom til at medføre, tegner sig jo kun for et ringe 
udsnit af hele billedet; der mangler endnu et kaleidoskop af indtryk og 
episoder, og det er det, der vil stå tilbage, når alt det tidsprægede engang 
er glemt kastanierne i blomst på Volden; den forfløjne and, der tog fat 
på sine serenader hver aften kl. 11 ; kirsebærtræet, hvis duftende blomster 
man kunne bade sig i på altanen; solskinsdage i haven, hvor plænen lignede 
et farveklip med de glade, hjemmegjorte stranddragter mod den grønne 
baggrund; fru Hudes røde house-coat med den spanske effekt; teaftenerne, 
hvor vi diskuterede alt lige fra prædestination til de sidste moder; fru 
Munch-Petersens taler, der fyldte os med ideel stræben; den 10. maj, da 
Vilhelm Andersen „nok mindedes, men ikke huskede Kvinderegensen“, og 
derfor havde været en tur i Kastrup først, inden han nåede frem for af 
divertere os, til sidst i tællepråsens skær, fordi det elektriske lys pludselig 
forsvandt; vittige skænderier i ankeprotokollen; hjælpsomhed under eks
amenslæsning; udlån af alt muligt; tryghedsfølelsen; kandidatdagen, og 
den følelse af vemod, der blandede sig i glæden, fordi det kapitel nu var 
skrevet - alt dette var Kvinderegensens gave til os privilegerede, en gave, 
der var lige så stor og forpligtende som det akademiske mesterbrev, vi til 
sidst fik i hænde.

Maren Sleth.

25 ÅR EFTER

Når 25 år er gået, har et hus som Kvinderegensen forlængst fundet sin 
rytme, generationerne skifter hurtigt, mens traditionerne fæstner sig, og 
fornyelserne føjer sig umærkeligt til. Andre huse, hvor folk flytter ind og 
bor for livstid, bruger menneskealdre til at skabe deres atmosfære; Kvinde
regensen behøvede dem ikke, det første hold alumner, der flyttede ind, 
skabte husets sjæl med det sæt af livsvaner og traditioner, de indførte. Ikke 
sådan at forstå, at alt fra den første dag stivnede i faste former, det ville 
være utænkeligt. Kollegiet er en sammensat organisme, og leddene fornys 
bestandig, nye alumner kommer til fra de forskelligste milieuer og med vidt 
forskellig individualitet, de gamle forsvinder og får hver sit livsforløb; men 
i det korte spand af år, studenten lever her, deler hun skæbne med 56 andre, 
den enkelte kan ikke undgå at modtage et dybere præg af helheden, end 
hun selv sætter på den.

Indflytteren kan næsten ikke nå at lytte sig frem til husets rytme, før hun 
selv nynner den, hun når egentlig heller aldrig at opdage, om huset er 
mærkeligt eller ganske almindeligt, det er bare. Den første dag lister hun 
sig lidt skræmt rundt og føler sig beklemt ved de mange døre, der ser så

29 



truende ens ud, men som lukker for så mange forskellige verdener. Hun 
finder ikke nogen at snakke med og begiver sig ud på opdagelse.

En formiddag kl. 11 er hun måske i dagligstuen, dér sidder nogle i 
slåbrokker og drikker kaffe: det er mag.’eme, der ruster sig til dagens 
arbejde, andre er i overtøj og ser uhyre energiske ud: det er medicinerne, 
der er kommet hjem fra den mere obligatoriske del af deres dagværk.

Snere vover hun sig måske ind i det farligste område - det køkken, hvor 
hun skal høre til, dér, hvor der breder sig små ringe af vurderende tavshed 
omkring de forekommende bemærkninger, hun lader falde om vejret eller 
den dejlige udsigt - tror hun da.

Det er nu bare indbildning, for de andre er stærkt optaget af at berette 
om klinikken hos Eggert eller Dallemands sidste sprogblomster. Professo
rernes kælenavne svirrer i luften iblandet medicinske og juridiske fagudtryk, 
observationer over Blichers fodnoter og Diderots verdenshistoriske betyd
ning, subsidiært fremstillingen af æblemost. De repræsentanter, der har 
været udsendt til at overvære fælles forelæsninger, meddeler resultatet til 
deres kammerater, der så måske til gengæld har kogt de traditionelle 
spaghetti eller hentet billetterne til torsdagskoncerten. Efterhånden som 
diverse, stærkt individualistiske, spejlæg eller posesupper bliver fortæret 
og den mere alment anvendelige kaffekande kommer på bordet, bliver 
også samtaleemnerne mindre specielle, de går med et mildt ord over til 
almindelig kvindesnak om gamle alumners børn og nye og effektive af
magringskure. Vor indflytter får måske lejlighed til at aflevere et par viise 
bemærkninger, som bliver nådigt indkasserede - og isen er brudt.

Når den første dag er gået, undrer hun sig endnu, siden glemmer hun, 
at det nogensinde har været anderledes, indtil den dag kommer, hvor hun 
igen skal ud i det, man her med en vis fornemmelse af afstand kalder „det 
virkelige liv“, det, der er fyldt med fast arbejdstid, sure værtinder og ingen 
adgang til køkken.

Er indflytteren søvnløs den første nat, vil hun ude på gangene mærke, 
at det varer længe inden dagsrytmen ebber ud: enkelte skrivemaskiner 
klaprer og der siver lys ud af mag.’emes nøglehuller; nu, da boulevarden 
endelig er stille, er det deres tur til at være flittige. Mens Dallemands gloser 
og Eggerts klinik sovende afventer vækkeurets reveille vågner Blichers fod
noter og Diderots tanker først for alvor til liv bag de lukkede døre.

Køkkenets melodi er kort, den gentager sig med få variationer fra dag 
til dag, husets er længere, det tager et år at spille den igennem. Motiverne 
i den er traditionelle, de udgøres af de sædvanlige fester. Ca. fjorten dage 
efter at den nye alumne er flyttet ind, inviteres hun til te med eforatet og 
de andre. Hun er allerede nu friere, hun lader sig trække frem til afhøring 
i antallet af træer på boulevarden, Frederik II’s dødsår og andre vigtige
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sager; måske er hun den, der holder tale og højtideligt lover at leve op 
til de krav, der måtte stilles, hvad hun ikke kommer til at vente længe på, 
for straks efter, når festen er ved at være forbi, modtager hun den betyd
ningsfulde besked fra formanden, at det er hende, der står for opryd
ningen.

Vor indflytter bliver således med usvigelig sikkerhed ført ind i husets 
arrangementer, når hun det første halvår opfylder sine pligter. Hun farter 
rundt med pensler og farver for at realisere en balformands drømme om 
at genskabe universet i gymnastiksalen og dyrekredsen i baren d. v. s. bib
lioteket. Hun slæber tallerkener for eforatet og selvstyret til 10. maj-fest, 
bygger bazarboder for legatfonden og skræller kartofler i kilovis til kandi
datfesten - hvis hun da ellers er den eksemplariske indflytter, alle selvstyrer' 
og balkomiteer drømmer om.

Husets fester fejres nu som de altid er blevet det. Ballet er på ægte 
kvindevis i den helt store stil med „diner“, tale for herrerne og damerne 
og lange kjoler. Egentlig er den slags fester slet ikke moderne mere, sel
skabeligheden udfolder sig i mere utvungne former; men Kvinderegensen 
holder efter en stiltiende overenskomst på det ceremonielle sving, der er 
langt festligere. Punchesoldet har endnu - trods hospitalsspritten - karak
ter af et platonisk symposion.

Allerede uger før kandidatfesten farer en sagesløs redaktør rundt i huset 
og fremkommer under fortvivlet hændervriden med de mest indtrængende 
bønner om stof til kandidatavisen, der gerne skulle være morsom. Af en 
eller anden mærkelig grund ender den også altid med at blive det - forstå 
det, hvem der kan. I øvrigt har festen stadig det samme muntert-vemodige 
præg, den altid har haft. Kandidaterne og vi andre er ikke fri for at være 
en lille smule misundelige på hinanden, vi ønsker, det var os, der havde 
eksamen, mens kandidaterne til gengæld sender en lille skinsyg tanke til 
dem, der skal blive „i det himmelblå kammer“ hos „Mor Hude“ på boule
varden.

Julefesten stod der gny om første gang, og diskussionen om den er så 
sandelig ikke ebbet ud endnu. Der er stadig nogle, der ikke kan lide at 
sidde på madrasser og få stive knæ eller ondt i enden. Men sådan er nu 
traditionen. En velvillig alumne er trukket i nissetøj, hun stamper sve
dende rundt i langt skæg og træsko og foredrager udødelige vers til de 
andres ros og navnlig dadel. Julegaverne, som skænkes af selvstyret, bør 
helst være elskværdigt ondskabsfulde og må i hvert fald ikke koste over 
50 øre. Det sidste krav er nok det, der er vanskeligst at opfylde.

Julefesten er fru Hudes og vores fest, fru Hude sørger for underhold
ningen og skænker juletræet, der altid er valgt med omhu og efter en 
sagkyndig æstetisk vurdering. Alt foregår under indtagelse af den mest
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uforlignelige gløgg, som selvstyret venligst har tilsmagt, og som vi andre 
nyder med en andagt, der er den fuldt ud værdig.

Men der er også andet end festerne, der virker samlende på hele huset, 
der er for eksempel de fælles mødesteder, hvor man ramler sammen og 
sludrer på alle døgnets mærkværdigste tider. Dagligstuen er blevet lidt 
mere besøgt, efter at vi har fået grammofonen, der med enkelte hoste
anfald så godt som altid er i stand til upåklageligt at udsende de to Mozart- 
klaverkoncerter, der for tiden udgør det samlede diskotek. Det kan også 
være, man mødes ved vaskemaskinen, der er vort nyanskaffede kælebarn, 
eller i Trilles biks, hvor svage sjæle udsættes for et væld af fristelser, som 
næppe er mindre forførende end de var i den navnkundige og nu næsten 
legendariske Brugs-Birthes dage.

Sidst men ikke mindst bliver husets spredte elementer samlet til en 
enhed ved de to mennesker, vi alle er så nært knyttede til: „ Valfrid“ og 
fru Hude. Fru Hude er en del af vort daglige liv, vi kan glæde os over at 
møde hende i en altid fascinerende samtale eller vi kan nyde godt af 
hendes beredvillige hjælpsomhed, og hvilken alumne har ikke efter en 
anstrengende specialeskrivning følt sig varm om hjertet ved at høre „Val
frid“ formane hende moderligt og bestemt til at hvile ud og spise rigtig 
meget i ferierne.

„Valfrid“ kender vi jo bedst gennem hendes taler, vi bliver hver gang 
fortryllede af hendes åndfulde og varme ord, der naturnødvendigt må handle 
om de samme ting, men som altid er forunderligt nye, fordi følelsen bag 
dem er evigt ung.

Et andet af de sikre holdepunkter i vor regenstilværelse er Eli. Hende 
søger vi ofte råd hos, fordi hun er sådan en dejlig hjælpsom mellemting 
mellem et eforatsmedlem og en alumne - og måske endnu mere fordi vi 
først og fremmest føler hende som den klogeste og mest erfarne af alum
nerne, af os.

Dersom Kvinderegensen havde været isoleret, ville den i dag have set 
nøjagtigt ud som for 25 år siden, for der er intet i dens grundlag, der har 
en forandring nødigt. Men tiderne er skiftet og studenternes livsvilkår er 
helt anderledes end de var dengang. De økonomiske forhold er således 
ændrede. Det begreb, der hedder „penge hjemmefra“ spiller ikke nær den 
samme rolle som tidligere, det er meget få studerende, der ikke helt eller 
delvis klarer deres egen økonomi ved hjælp af legater og erhvervsarbejde.

Erhvervsarbejdet giver et vist strøg af alvor, der ikke kan undgå at 
mærkes i det daglige, nogle har kontorpladser et par timer om dagen, 
andre styrter af sted efter middagsmaden til et eller andet kommunalt 
aftenkursus, hvor de underviser i sprog. Medicinerne drager hver maj og 
september ud for at udøve deres sparsomme kundskaber på diverse hospi-

32 



taler, jævnt fordelte over hele Norden. De kommer hjem med hovederne 
fyldte af journaler, lidt halvflove over den hvidkitlede værdighed, de har 
nydt - men også med en dybere forståelse af, at studiet ikke bare er bøger 
og terperi, men tillige forberedelse til en gerning.

Der er ingen grund til at have medlidenhed med vore dages selvforsør- 
gende student, for det første er der virkelig til den trængende meget store 
legatmidler, for det andet kan den økonomisk uafhængige bedre gøre, 
hvad hun vil. Og det man vil er da for eksempel rejse, lære så meget som 
muligt, se så meget som muligt - inden grænserne lukker sig igen. DIS 
har skabt store og billige muligheder for studenterrejser, og Kvinderegen- 
sens alumner benytter sig da også heraf. Når man mødes igen i september, 
så har nogle været i Frankrig eller Spanien, andre har gennemkrydset det 
græske øhav eller studeret etruskologi i Perugia. Paris ligger ikke mere 
ret langt vest for Valby Bakke, og Grønland er et amt, hvortil man kan 
forlægge sine „dialektstudier“.

Mens vi er ude, står huset imidlertid ikke tomt, det får en ny, kortvarig, 
invasion af de mest forskellige væsener fra alle klodens egne. Om somme
ren er det især spændende, nogle kommer ganske vist kun fra Nørre Allé, 
det er de stakkels husvilde „Egmont’ere“, der må rømme deres pauluner af 
hensyn til de turister, der hjælper dem med at betale huslejen. Så er vi 
andre mere heldige, for nok har vi udlændinge på besøg, men de kommer 
som venner og gæster og er sikkert mere velkomne, omend mindre ind
bringende. Der knyttes venskaber og lærerige kontakter med englændere, 
franskmænd, schweizere, amerikanere og en mængde andre. Sorte, gule 
og hvide piger vrimler rundt på gangene i nogenlunde skøn enighed. Det 
kan dog hænde, at nogle har tilpasningsvanskeligheder og ikke rigtigt kan 
indse det upraktiske i at koge lommetørklæder i kasserollerne, men de 
lærer snart at indordne sig, som vi andre har gjort det.

Der skabes i øjeblikket en slags studenternes forenede nationer og Kvinde
regensen er også med i dette. Endnu vil man dog forbavses, når man i 
protokollen en dag i januar finder en sætning som denne:

„Kan nogen låne Berryll fra Jomfruøeme et par skistøvler i nr. 38?“
Jomfruøeme - skistøvler, ved første øjekast bliver man lidt frapperet af 

kontrasten; men man besinder sig snart, det er jo egentlig forståeligt nok, 
at samme Berryll ikke har bragt skistøvler med hjemmefra.

Noget af dette er gamle travere, andet er måske nyt; men sikkert er 
det, at kun få træk har ændret sig i Kvinderegensens fysiognomi, og de 
forandringer, der er sket, er kommet udefra. Indadtil er verden her vist 
den samme stilfærdige, der hviler i sin egen rytme; men én ting har de 
mellemliggende år trods alt vist : at det ikke er helt ligemeget, om Langebro 
går op eller ned. Long K[gm.
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Kvinderegensianerne
TØRRE TAL OM 422 KVINDEREGENSIANERE

..Det er heldigvis ikke alle ens livs gevinster, der lader sig opregne stati
stisk“. skrev en af de gamle alumner, som i efteråret 1956 modtog et spørge
skema fra os. Åbenbart så hun med en vis ironisk overbærenhed på disse 
naive sjæle, som troede, at man kunde indfange 422 vidt forskellige livs
skæbner, nedfælde dem i tabeller og gennemsnit og så tro, at der kom noget 
som helst andet ud af det end de tørre tal. Det er klart, at det, som for den 
enkelte var væsentligt og levende, det forsvinder i gennemsnit og procenter. 
Men vi har ment, at tallene også kunde have interesse, selv om de ikke kan 
give andet end de ydre rammer, som den enkelte har fyldt ud på sin per
sonlige måde.

Der har indtil nu (de nuværende alumner medregnet) boet 474 stu
derende på selve Kvinderegensen og 8 på annekset i Amaliegade 40, d. v. s. 
482 ialt. I øjeblikket (1. marts 1957) bor der 60 studerende (idet ét væ
relse er dobbelt besat på grund af bortrejse). Der er således 422 tidligere 
kvinderegensianere. Blandt disse er i de forløbne 25 år 14 afgået ved døden,
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nemlig: Metha Andersen, Ida Bech, Anna Christensen, Esther Dalgaard, 
Ellen Hulgaard, Else Marrit Isberg (f. Hansen), Alice Kastrup, Gerda 
Bødker Knudsen, Gerda Kragh, Ellis Møller (f. Jørgensen), Elisabeth (Isa) 
Bechmann Neuhaus, Ingrid Schrøder og Karen Svanhoff (f. Hingst). I den 
alfabetiske fortegnelse vil man finde kortfattede biografier over disse 14.

I oktober 1956 udsendte vi to spørgeskemaer (som er aftrykt efter denne 
artikel, s. 60-62) til de 408 tidligere kvinderegensianere, som endnu er i live. 
Skema A er dels blevet benyttet som grundlag for de korte biografier, der 
findes i fortegnelsen over tidligere alumner, s. 63, dels i nærværende over
sigt. Skema B, der ikke indeholder navn, og som kunde indsendes anonymt 
for sig, er kun benyttet til statistisk bearbejdelse.

Det lykkedes, omend med noget besvær, at opspore alle 408, kun én 
adresse er ikke helt sikker. Dette detektivarbejde lettedes væsentligt ved, 
at vi kunde støtte os til fru Hudes eminente hukommelse for alle, som har 
boet på Kvinderegensen, og hendes viden om, hvordan det er gået dem 
siden.

Af de 408 svarede over halvdelen straks, ca. 100 reagerede på en fornyet 
udsendelse, og til sidst lykkedes det ved bønner, trusler og telefoniske com- 
mando-raids at bringe antallet af besvarelser op på 378 eller 93 % (2 har 
dog kun indsendt A-skema). De 30 resterende (eller 7 %) udgør ikke nogen 
homogen gruppe. Nogle har været forhindret på grund af sygdom eller 
bortrejse til udlandet, andre har boet så kort tid på Kvinderegensen, at 
man ikke kunde forvente større interesse, og ganske enkelte har, trods 
mange år på kollegium, bevaret deres personlige individualisme i den grad, 
at de nægtede at være med til den slags pjank. Der er ingen grund til at 
tro, at billedet vilde forrykkes, selv om man havde haft alle med. Dette 
gælder så meget mere, som det kun er for ganske enkelte spørgsmål, vi kun 
har 90 % svar, idet der også for dem, der ikke har svaret, og for dem, der 
er døde, er fremskaffet en mængde oplysninger, bl.a. ved hjælp af „Ma
gis terst at en“ og ved velvillig assistance fra dr. Albert Fabritius, som er 
Redaktør af den nye udgave af „Den danske lægestand“. For mange spørgs
måls vedkommende ligger procenten derfor nærmere 100.

Materialet er altså meget nær ved at være fuldstændigt, og de tal og 
procenter, der gives, er i sig selv korrekte, men fortolkningen af tallene er 
ikke altid så sikker, fordi det samlede antal kvinderegensianere ikke er stort, 
og tilfældigheder kan spille ind. De sammenligninger med andre befolk
ningsgrupper, som er foretaget nogle gange i det følgende, må også tages 
med et vist forbehold af denne grund. - Man må også være noget forsigtig 
med at generalisere fra tallene for kvinderegensianere til danske kvinde
lige studerende eller kvindelige akademikere i det hele taget. Det er i 
øjeblikket kun 4,4 % af samtlige kvindelige studerende ved universitetet
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og Polyteknisk læreanstalt (heri ikke medregnet de, der ikke har valgt stu
diefag )3 som bor på Kvinderegensen. Set over et længere åremål har imid
lertid relativt flere af de kvindelige studerende boet på Kvinderegensen, 
fordi den gennemsnitlige kollegietid er kortere end studietiden. Ialt bliver 
det i de 25 år rundt regnet 10 %. Men det vilde være letsindigt, og i et 
jubilæumsskrift ligefrem formasteligt, at hævde, at disse 10 % udgør et 
tilfældigt udvalg; naturligvis er de en særlig udvalgt gruppe. Men man må 
dog trods alt formode, at nogle af oplysningerne kan være af mere almen 
interesse.

Faglig / or deling.

Kvinderegensen står åben for studerende fra Københavns universitet og 
Polyteknisk læreanstalt. Ved udnævnelsen af alumnerne har man i alminde
lighed ikke tilstræbt at få en faglig fordeling, der svarede til fordelingen 
blandt de kvindelige studerende som helhed. Alligevel er det i ret høj grad 
blevet resultatet. Tabel 1 viser, hvordan de tidligere kvinderegensianere 
fordeler sig på de forskellige fag. I øverste række gives de absolutte tal, i 
anden række den procentvise fordeling. Til sammenligning anføres i række 
3 og 4 den procentvise fordeling af kvindelige studerende i det hele i Kø
benhavn i 1932 og 1956. Fordelingerne i 1932 og 1956 er ikke meget for
skellige, blot var der i 1932 lidt færre medicinere og lidt flere mag.er. I den 
mellemliggende periode har der imidlertid været en stærk stigning med på
følgende nedgang i antallet af juridiske studerende, både mænd og kvinder, 
muligvis sammenhængende med det stigende behov for jurister i admini
strationen, som krig og krise medførte. Det skete hovedsagelig på bekostning 
af mag-studiet. I 1947. da denne udvikling kulminerede, var 26,1 % kvinde
lige studerende jurister og kun 40,9 % mag.er. Dette forklarer, at der blandt 
kvinderegensianeme er procentvis lidt flere jurister end blandt de stu
derende 1932 og 56.

TABEL 1.

Kvinderegensianernes faglige fordeling sammenlignet med andre grupper.
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teol. jur. polit. act. med.
mag. 
fil.

mag. 
mat. polyt. ialt

1. Tidl. kv.reg. 6 57 18 4 141 146 28 22 422
2. Tidl. kv.reg. % 1,4 13,5 4,3 1,0 33,4 34,6 6,6 5,2 100
3. Kv. stud. 1932 % 1,1 10,4 3,2 0,9 23,9 47,0 9,1 4,4 100
4. Kv. stud. 1956 % 1,5 11,6 1,6 0,5 27,7 43,2 8,5 5,4 100
5. Da. kv. akad.

1875-1925 % 1,6 12,1 6,9 0,5 38,3 40,6 - 100
6. No. kv. akad.

1882-1932 % 1,0 10,1 15,4 33,3 29,4 10,8 - 100



løvrigt har der, selv med dette in mente, boet færre mag.er og på den 
anden side flere medicinere på Kvinderegensen, end man skulde vente. 
I øjeblikket er det omvendt. Især er antallet af mag.er meget højt (65 %), 
men det samlede antal nuværende kvinderegensianere er jo lille, og pro
centerne kan hurtigt skifte. Man må også håbe, at det vil ske. Et køkken 
fuldt af mag.er skal man ikke ønske sig. Blandingen af forskellige fag er 
et af de meget store goder ved kollegielivet, og det er overordentlig sundt 
for en verdensfjern stud. mag. at blive stillet over for juridisk saglighed og 
den særlige håndfaste form for idealisme, som trives blandt medicinere.

I 1925 udkom der en bog om „Kvindelige Akademikere 1875-1925“ i 
anledning af, at det var 50 år siden, kvinder fik adgang til universitetet. 
Herfra stammer de procenter, der er anført i 5. række i tabel 1. I 1932 
kom en tilsvarende bog i Norge, „Kvindelige studenter 1882-1932“. Herfra 
stammer tallene i 6. række i tabel 1. Det er forbløffende at se, hvor stor 
overensstemmelse der er mellem alle disse fordelinger, bortset fra, at der 
er flere økonomer i Norge. Der synes at være stor stabilitet i fagfordelingen 
blandt de kvindelige studerende.

Derimod er denne fordeling klart forskellig fra den tilsvarende fordeling 
blandt mandlige studerende. Det fremgår indirekte af tabel 2, som viser, 
hvor mange procent kvinderne udgør af samtlige studerende inden for de 
forskellige fag. Der er relativt meget få kvindelige polyteknikere, teologer 
og polit.er, ret få jurister og mange mag. fil.er.

TABEL 2.
Kvindelige studerende i procent af samtlige studerende inden for de 

forskellige fag i 1956.

tcol. jur- polit. act. med.
mag. 
fil.

mag. 
mat.

univ. 
ialt polyî.

Kv. stud. % 8,4 18,7 8,8 24,1 24,3 44,7 23,5 27,2 3,4

Studiealder.

Kvinderegensens fundats indeholder ikke nogen regel om, at man kun 
optager ældre studerende. Imidlertid er det praksis, at man såvidt muligt 
kræver forprøve eller første del eller, ved fag uden en sådan ordning, fore
trækker studerende, der er et par år henne i studiet. Denne praksis har dog 
ikke været fulgt særlig strengt. Når det drejede sig om værelser med for
trinsret for studerende fra bestemte skoler eller med lignende snæver be
grænsning (det gælder ialt 28 værelser), har man undertiden taget yngre 
studerende ind, men især skete dette ved den allerførste indflytning i 1932, 
bl. a. fordi der ikke var nok ældre, der søgte i første omgang. Den gennem-
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snitlige studiealder ved indflytningen (regnet fra studiets begyndelse, ikke 
fra dimissionsår og med udeladelse af de tilfælde, hvor begyndelsesåret ikke 
var sikkert) er 3,5 år. De fleste har studeret mellem lyi og 6 år ved indflyt
ningen. Kun 17 har studeret længere, og kun 22 har en studiealder på ét år 
og derunder; 16 (eller 45 %) af disse tilhører det første hold fra 1932, og 
dette hold bidrager også med en relativt stor procent (30 %) til den gruppe 
på 46, der har en studiealder på lj/i år.

Kolle gie opholdet s varighed.

Kollegietiden er ifølge fundatsen normalt begrænset til 5 år, dog således, 
at eforatet i særlige tilfælde kan bevilge en længere kollegietid. Det et sket 
i 33 tilfælde. Maximum er 6/2 år. 24 af de 33 studerende med en kollegie-' 
tid på over 5 år er mag.er. De har da også en lidt længere gennemsnits
kollegietid end de andre, nemlig 3,4 år. Gennemsnitstiden for alle er 3,1, 
polyt.erne ligger lavest med 2,3, for medicinere og jurister er gennemsnittet 
2,9 år. En af grundene til mag.ernes særstilling er, at deres forprøve ligger 
tidligere i studiet end f. ex. medicinernes, så de kan komme ind i en yngre 
alder, og desuden er deres studium mindre fast tilrettelagt.

Koile gieopholdets betydning.

I de senere års kollegiediskussion har det ofte været fremhævet, ät kol- 
legieopholdet vel for de fleste studenter var en stor værdi, men at det for
længede studiet med mindst et semester. For at belyse disse spørgsmål hai 
vi på skema B spurgt dels om indflydelsen på studietiden, dels om Ophol
dets værdi iøvrigt.

På disse punkter er det muligt at sammenligne med resultaterne af deri 
omfattende sociologiske undersøgelse af kollegiestudenter, som i efteråret 
1956 er blevet foretaget af universitetets sociologiske institut i forbindelse 
med Kunstakademiets bygningsskole. Undersøgelsen omfatter 12 køben
havnske og 3 århusianske kollegier. 52 af Kvinderegensens alumner har 
besvaret spørgeskemaerne. På nogle af de andre kollegier er der kun taget 
stikprøver, som er af ret forskelligt omfang. Fra Studentergården har kun 
27 deltaget, fra Egmont H. Petersens kollegium 43. Regensen er ikke med 
i undersøgelsen. Resultaterne er endnu ikke offentliggjort, men ved pro
fessor Svalastogas velvilje har jeg fået lejlighed til at se nogle af de fore
løbige opgørelser.
A. Kollegieopholdets subjektive værdi.

Kollegieopholdets værdi for den enkelte kan ikke gøres op i tal, og vi 
har ikke villet bede om en længere redegørelse. Men vi har ment, af det 
måske dog kunde have interesse at spørge, om det overhovedet har været
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af værdi for den pågældende og derfor på spørgeskemaet til de gamle 
kvinderegensianere stillet dette spørgsmål med mulighed for 3 svar: „posi
tiv“, „negativ“ og „ved ikke“. Af de 376, der har indsendt B-skema, har 
339 sat kryds ved „positiv“, 31 ved „ved ikke“ og 4 har ikke udfyldt nogen 
af rubrikkerne. Desuden har 1 skrevet hverken-eller, 1 både-og og 1 sat 
kryds både i „positiv“ og „ved ikke“. Det vil sige, at 90 % har svaret „po
sitiv“, 10 % har vaklet, og ingen har svaret „negativ“. Desuden har adskil
lige demonstreret et behov for en kraftigere formulering end „positiv“ ved 
at sætte flere (indtil 12!) krydser i „positiv“-rubrikken. - Af de ikke-positive 
har 33 % boet under 2 år på Kvinderegensen, mod 16 % af de positive. 
De 7 %, der ikke har indsendt skema, kunde kun have forrykket billedet 
en ubetydelighed. Om flere af dem vides, at de har været meget glade for 
kollegieopholdet.

I den store kollegieundersøgelse lød et af spørgsmålene: Kan De lide at 
bo på kollegiet? og hertil kunde svares „stærkt ja“, „svagt ja“, „både-og“, 
„svagt nej“, „stærkt nej“. Ingen har svaret „stærkt nej“ og kun ganske få 
„svagt nej“. De allerfleste, ca. 80%, svarede „stærkt ja“, 12% svarede 
„svagt ja“ og 6 % „både-og“. Der er stor ensartethed i svarene fra de for
skellige kollegier. Det er altså ikke bare kvinderegensianere, der er glade 
for kollegieopholdet.
B. Kollegieopholdets indflydelse på studietiden.

Et af spørgsmålene på skema B lød : Har kollegieopholdet forlænget eller 
forkortet studietiden eller været uden indflydelse? Herpå kunde svares „for
længet“, „forkortet“, „uden indflydelse“ eller „ved ikke“. Vi havde egentlig 
regnet med, at mange vilde finde spørgsmålet vanskeligt at besvare og sætte 
kryds ved „ved ikke“. Det er imidlertid sket i meget få tilfælde. - De, der har 
afsluttet studierne, kan naturligvis besvare spørgsmålet med noget større 
sikkerhed end de, der stadig studerer eller har opgivet efter kortere tids 
studium. I tabel 3 er de to grupper med og uden examen derfor opstillet 
for sig.

TABEL 3.
Kollegieopholdets indflydelse på studietiden.

forlænget forkortet uden indfl. ved ikke ubesvaret ialt

Med examen 17 32 245 30 1 325
Uden examen 0 1 26 11 13 51
Tilsammen 17 33 271 41 14 376

Med examen i % 5,2 9,9 75,4 9,2 0,3 100
Tilsammen i % 4,5 8,8 72,1 10,9 3,7 100
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Det er bemærkelsesværdigt, at så mange er sikre på, at opholdet ikke har 
forlænget studiet, og at der endogså er 9,9 %, der regner med, at det har 
forkortet studietiden, mens kun 5,2 % regner med forlængelse. Men det er 
for såvidt ikke overraskende. Der er gode arbejdsforhold på Kvinderegen
sen, og der tages meget hensyn til examenslæsende.

Dette spørgsmål er også blevet belyst i den almindelige kollegieunder- 
søgelse. Her var de mulige svar dog kun „ forsink et“ og „ikke forsinket“, og 
desuden skulde man angive forsinkelsens omfang i semestre. Ser man på 
alle kollegierne under ét (materialet var her ikke tilgængeligt for alle kol
legierne, men for de fleste), og beregner forsinkelsesprocenten af samtlige, 
der har svaret enten „forsinket“ eller „ikke forsinket“, med udeladelse af 
dem, der ikke har svaret, får man som resultat, at gennemsnitligt 11 % 
mener, at kollegieopholdet har virket forsinkende. Der er ret store afvigel
ser mellem de enkelte kollegier, idet procenterne for „forsinket“ ligger 
mellem 2,2 og 31. De nuværende kvinderegensianere har i forhold hertil 
en pæn placering med 6 %, et tal, der svarer meget nøje til procenten for 
de gamle kvinderegensianere; men denne procent giver os ikke grundlag 
for at hævde, at vi er noget helt for os selv.

Procenterne for forsinkelse ligger i al almindelighed under, hvad man 
ventede. Måske har enkelte af venlighed mod kollegiet ikke villet indrømme 
forsinkelsen, og andre, der kun har boet kort tid på kollegiet, har ikke rigtig 
haft mulighed for at konstatere det; men måske er det også sådan, at det 
blot er et relativt lille antal studenter, der har givet anledning til den megen 
snak om kollegieopholdets forsinkende virkning.

Studietid.

Selv om opholdet på Kvinderegensen ikke har virket forlængende på 
studietiden, skal man dog ikke vente meget korte studietider. Man må ikke 
glemme, at mange har haft overordentlig vanskelige studieforhold, før de 
kom på Kvinderegensen, en ting, der tages meget hensyn til ved udvæl
gelsen af alumnerne. - Det ser da også ud til, at studietiderne er meget 
normale. Desværre findes der ikke nogen vel underbygget statistik over 
studietidens varighed ved de forskellige fakulteter. Men studietiden for 
kvinderegensianerne, som anføres i tabel 4, svarer stort set til de omtrentlige 
angivelser i Studenterhåndbogen.

Studietiden er regnet fra studiets begyndelse, ikke fra dimissionsår, og 
alle tilfælde, hvor studiets begyndelse ikke var oplyst, er udeladt. Desuden 
er af materialet udeladt alle, der har meddelt, at de havde afbrudt studiet
1 over % år. Hvis disse havde været med, vilde tallene være blevet en hel 
del højere. På grund af afbrydelse er udeladt 2 teologer, 2 polyt.er, 1 jur.,
2 polit.er, 10 medicinere (med en studietid mellem 8,5 og 10 år), 2 mat.
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TABEL 4.

Studietidens længde for kvinderegensianerne.

Fag tcol. jur. polit. act. med. polyt.
Antal 3 45 13 3 102 18
Studietid
min.-max. 6-8 4-8 4-8/2 7/2-8/2 6/2-IO 4/2-6/.
Gennemsnit 7 6,2 6,7 7,8 7,8 5,1

Fag mat. nat. fil. 2-fag A fil. 3-fag fil. 2-fag B mag. art.
Antal 17 40 22 32 3
Studietid
min.-rnax. 5/?-8/j 5/2-8/.. 6-10 6/3-10/2 7/2-8
Gennemsnit 6,5 6,8 8,1 8,1 7,7

nat.er og 13 mag. fil.er. I skemaet er mag. fil.eme delt op i 3 grupper:
gammel 2-fagsordning (2-fag A, indtil 1939), 3-fagsordning (1941-48) og 
ny 2-fagsordning (2-fag B). Det er nedslående at konstatere, at den ny 
2-fagsordning åbenbart slet ikke har nedsat studietiden for mag.erne. Det 
høje gennemsnit skyldes ikke nogle få særlig høje tal. Bortset fra én på 4 år, 
som er udeladt, fordi det viste sig, at hun i forvejen havde faglærerexamcn 
i begge fag, er der ingen under 7 år, og der er tilmed udeladt 9 med af
brydelser, hvoraf de 6 havde en studietid på 10 år. Regnes disse med, fås 
et gennemsnit på 8,3 år. Der er ingen særlig grund til at tro, at kvinde
regensianere skulde adskille sig fra andre studerende på dette punkt, og 
gennemsnittet 8,1 passer da også godt til Studenterhåndbogens løsere over
slag (8 år). For den gamle 2-fagsordning har man mulighed for en sam
menligning med den udførlige statistik (udarbejdet af professor L. L. Ham- 
merich), som findes i „Betænkning vedrørende en nyordning af sproglig
historisk skoleembedseksamen 1946“. I denne statistik er dog regnet med 
dimissionsår, men alle med over IO/2 års studietid er udeladt. For den 
gamle tofagsordning som helhed var studietiden ifølge denne statistik 7 år, 
for årene 1935-38 var den 7,2. Det tilsvarende gennemsnit var for kvinde
regensianerne 6,7 (eller, hvis alle tælles med: 6,8).

Afbrydelsernes antal er derimod lavere end man skulde vente efter den 
undersøgelse, der blev lavet over studerende i 1947 (Danmarks Statistik, 
Statistiske Meddelelser, 4. række, 144. bind, 4. hæfte 1951). Af kvinde
regensianerne har ialt 32 af 328, eller 10 %, meddelt, at de har afbrudt 
studiet ud over /i år. Studenterundersøgelsen fra 1947 viste 30 % for alle 
og 45 og 60 % for studerende i 6. og 7. studieår. Årsagerne til afbrydelserne 
er for kvinderegensianernes vedkommende i 15 tilfælde ægteskab eller børn 
eller begge dele, i 17 tilfælde er der sat kryds i rubrikken „andre årsager“ 
(5 angiver sygdom, 1 tysk fangenskab, 1 vikariater).
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Studiets finansiering.

Mens man med hensyn til studietiden næppe skal vente store forskelle 
mellem kvinderegensianerne og de studerende som helhed, er det klart, at 
man ikke uden videre kan generalisere, når det gælder de økonomiske for
hold. Alumnerne udvælges ifølge fundatsen blandt studenter, der opfylder 
de almindelige legatkvalifikationer, og man må derfor regne med, at til
skud fra hjemmet ligger gennemsnitligt lavere end for studerende i alminde
lighed. Man må desuden regne med, at der er flere, der får legater, dels 
fordi 12 værelser lige fra begyndelsen har været reserveret kommunitets
alumner, dels fordi Kvinderegensen i de senere år, især takket være dr. Eli 
Møllers og overlæge Helsteds legat, har været i stand til at uddele husleje
legater til en værdi af over 12.000 kr. årligt.

I de udsendte skemaer lød et af spørgsmålene: Blev studiet finansieret 
ved: hjælp hjemmefra, legater, lån, erhvervsarbejde? og man opfordredes 
til at „sætte kryds i den eller de relevante rubrikker, 2 i den eller de vigtig
ste“. Det var naturligvis ugørligt at forlange konkrete tal så mange år 
efter; man måtte derfor nøjes med disse omtrentlige angivelser. På den 
anden side var der mange muligheder for nuancering, hvad der ganske vist 
også har gjort bearbejdelsen vanskeligere, især da det er relativt få, der 
kun har kryds i én rubrik.

I øverste række i tabel 5 og 6 vil man finde en samlet opgørelse over 
de gamle kvinderegensianere, ialt 380 (eller 90%), som der foreligger 
oplysninger om. I tabel 5 er anført det procentvise antal, som overhovedet 
har modtaget stotte fra hjemmet, haft legater, lån eller erhvervsarbejde. 
Da de fleste har sat kryds i flere rubrikker, skal man ikke undre sig over, 
at tallene tilsammen bliver over 100 %.

TABEL 5.

Procent af tidligere kvinderegensianere (ialt, og fordelt i to kronologiske grupper efter, 
studiets begyndelse) og af nuværende kuinderegensianere, som overhovedet har. mod
taget økonomisk støtte til studiet fra én af de 4 nævnte kilder, smgl. med ku.stud. 1947 

og Egmont H. Petersens kollegium 1956.

hjem legat lån arbejde

Tidl. kv.reg. 1925-52 (%) 76 74 37 58

Tidl. kv.reg. 1925-38 (%) 82 64 33 4i
Tidl. kv.reg. 1939-52 (%) 68 83 j > 7 2
Nuværende kv.reg. (%) 56 91 42 85

Kv. stud. 1947 (%) 18,8 4,1 58,2
EHP koil. 1956 (%;■ 37,5 81,1 84.8;
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Man vil se, at 3;4 har fået nogen støtte fra hjemmet eller modtaget 
legater, noget færre har haft arbejde, og kun godt 1/3 har haft lån. - Disse 
tal viser imidlertid ikke noget om den relative betydning af disse bidrag, 
men den fremgår af tabel 6 (øverste række).

TABEL 6.

Procentvis fordeling af tidligere og nuværende kvinderegensianere efter den 
væsentligste økonomiske studiebasis.

A B C D
udelukkende hovedsagellig udel. el. alle

hoveds. fire
hj. leg. lån arb. hj- leg. lån arb. hj. leg.

+ leg. 4- arb.

Tid. kv.reg. (%) 14 0,5 0,5 1 21 8 2 9 11 9 6
do. 1925-38 (%) 23 0,5 0,5 1 23 6 2 7 13 4 5
do. 1939-52 (%) 6 0,5 0,5 2 18 10 2 11 8 15 7
Nuv. kv.reg (%) 6 0 0 0 11 27 0 18 7 15 1

Under A angives, hvor mange procent af de 380 der har sat kryds i én 
rubrik alene, d. v. s. hvor mange der udelukkende har haft én indtægts
kilde: enten hjælp hjemmefra, legater, lån eller arbejde. Under B angives, 
hvor mange procent der har sat 2 krydser i en enkelt rubrik, d. v. s. at de 
har baseret studiet hovedsageligt på én af disse fire kilder; og under C er 
anført, hvor mange procent der har baseret deres studier udelukkende 
eller hovedsageligt på en kombination af flere kilder. Her er kun de to 
vigtigste medtaget, nemlig de, der har sat kryds under hjem og legater 
alene (eller 2 krydser i disse 2 rubrikker), og de, der har sat kryds under 
legat + arbejde alene (eller 2 krydser i disse 2 rubrikker); under D står 
de, der har sat ét kryds i alle 4 rubrikker. Denne opgørelse dækker til
sammen 82 % af de 380 gamle alumr^r.

Tabel 6 viser, at mens 35 % har modtaget den væsentligste eller ude
lukkende støtte fra hjemmet, er det kun 8,5 %, der hovedsagelig har levet 
af legater. Da der, ifølge tabel 5, var lige mange, der modtog hjælp hjemme
fra og fra legater, vil det sige, at vel er der mange, der har haft legater, 
men de har været små.

Imidlertid gælder denne fordeling kun, når man tager hele gruppen 
under ét. En opstilling i årgange efter studiets begyndelse viste en tydelig 
udvikling i de 25 år. Det afgørende skred skete i 1939. Derfor er perioden 
opdelt i to grupper: 1925-38 og 1939-52, som omfatter omtrent lige mange 
personer: 196 og 184. Hvis man havde delt første periode i to lige store 
perioder, vilde der vise sig en yderligere graduering på visse punkter, idet
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der i den ældste gruppe er lidt færre, der har haft legater eller arbejde, 
og lidt flere, der hovedsagelig har baseret studiet på hjælp hjemmefra. 
En yderligere opdeling af anden gruppe (1939-52) i 2 perioder viser ingen 
forskel. Derimod er der atter et tydeligt spring, når man ser på de nu
værende alumner, som også har fået dette spørgsmål forelagt. Der fore
ligger svar fra 55. Sammenligner man den ældste gruppe kvinderegensi
anere, den yngre og den nuværende, er tendensen ganske klar: mindre 
hjælp hjemmefra, mere arbejde og flere legater. I den ældste gruppe var 
der kun 18 %, der intet modtog hjemmefra, nu er det 44 %; for 46 % af 
den ældste gruppe kvinderegensianere var hjælp hjemmefra den væsent
ligste studiebasis, og for 13 % en af de væsentligste; nu er tallene 17 og 7. 
Den glædelige forøgelse af legaterne er især sket i de sidste år. Forøgelsen- 
af arbejdets betydning har været mere gradvis. I den ældste gruppe var 
arbejdet den væsentligste indtægtskilde for 8 %, og en af de væsentligste 
kilder for 4 %. Nu er tallene 18 og 15 %.

Som allerede nævnt kan man på forhånd vente at finde en forskel mel
lem kvinderegensianere og studerende i almindelighed, når det gælder 
økonomiske forhold. En sådan forskel viser sig da også klart, når man ser 
på den grundige redegørelse for de studerendes økonomiske forhold, som 
findes i studenterundersøgelsen 1947. Det vil være rigtigst at sammenligne 
med de yngre kvinderegensianere (studiebegyndelse 1939-52). Ved stu
denterundersøgelsen 1947 var der tale om nøjagtige tal for legater, lån 
og arbejdsindtægt; men der var intet oplyst om den meget vigtige faktor: 
hjælp fra hjemmet. Man kunde imidlertid ved subtraktion se hvor mange 
af de studerende, der udelukkende levede af hjælp hjemmefra; blandt de 
kvindelige studenter ved Københavns universitet var det 34,9 % (Kvinde
regensen 6 % ). løvrigt kan man foretage en direkte sammenligning med 
de 3 sidste rubrikker i tabel 5. Den viser, at der blandt kvinderegensianerne 
var langt flere, der havde legater, mange flere, der havde lån, og et lidt 
større antal, der havde arbejde. Det er ganske klart, at kvinderegensianeme 
har været økonomisk dårligere stillet end flertallet. - I sidste række i tabel 5 
er opført nogle procenter, der stammer fra en opgørelse over indtægtsfor
hold på Egmont H. Petersens Kollegium 1956. En sammenligning med 
tallene for de nuværende kvinderegensianere viser, at der på begge kollegier 
er 85 %, der har arbejde, mens tallene for hjælp hjemmefra og legater er 
noget højere på Kvinderegensen.

Selv om kvinderegensianeme med hensyn til økonomisk niveau danner 
en særlig gruppe, er der næppe tvivl om, at den forskel, der viser sig så 
tydeligt, når man sammenligner de ældste og de yngste kvinderegensianere, 
er symptomatisk for den almindelige udvikling: der er i dag langt færre 
studenter end for 25 år siden, som baserer deres studier hovedsagelig eller
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udelukkende på stette fra hjemmet, og langt flere, der har en arbejds
indtægt. I begyndelsen var denne udvikling sikkert for en stor del betinget 
af de stigende leveomkostninger, som gjorde det vanskeligt for mange 
hjem, hvis indtægter ikke var fulgt med pristallet, at afse tilstrækkeligt til 
at betale alle omkostninger ved børnenes studier. Men den videre udvik
ling er gået langt ud over, hvad der var nødvendiggjort af disse vanske
ligheder; studenten af i dag ønsker at klare sig selv, også i tilfælde hvor 
hjemmet både kan og vil hjælpe. Det giver en behagelig uafhængigheds
følelse og gør det muligt at sætte levestandarden op. Der er naturligvis 
undtagelser, men der er ikke mange studenter nu om stunder, der lever 
af margarinemadder, gulerødder og vandgrød, sådan som det i bogstave
ligste forstand var tilfældet med flere af de ældste kvinderegensianere. 
Nu skaffer man sig arbejdsindtægt i stedet for.

Det ligger nær at spørge, om det stigende erhvervsarbejde ikke har haft 
stor indflydelse på studietiden. For at undersøge dette har vi forsøgt en 
gruppering efter erhvervsarbejdets omfang inden for de enkelte fag og 
beregnet hver gruppes gennemsnitlige studietid. Imidlertid beror grup
peringen til en vis grad på et skøn, og grupperne bliver ofte meget små, 
men hvis man holder sig til de fag, der har et relativt stort studentertal, 
kan man dog måske drage visse slutninger. I tabel 7 er der foretaget en 
inddeling af medicinere, jurister og mag. fil.er efter de to tofagsordninger 
i tre grupper: uden erhverv, med begrænset erhverv og med erhverv som 
en væsentlig indtægtskilde. Der var derudover én mag. fra den gamle 
tofagsordning, der levede udelukkende af erhvervet. Hendes studietid var 
7,5. Antallene i hver gruppe er angivet i parentes.

TABEL 7.

Sammenhæng mellem studietid og erhverv.

med. jur. mag. fil. 2A mag. fil. 2B

Intet erhverv (55) 7,8 (20) 6,1 (23) 6,5 (7) 7,4
Erhv. i begr. omf. (39) 7,7 (5) 6,1 (10) 6,8 (10) 8,4
Erhv. i væsenti. omf. (10) 8,3 (17) 6,8 (6) 6,8 (12) 8,1

For mag.erne bliver tallene ret små på grund af den nødvendige opdeling 
efter studieordninger, men det er af interesse at konstatere, at selv om der 
er flere studenter inden for den nye tofagsordning end inden for den gamle, 
der har haft erhvervsarbejde, hvad der kan forrykke de samlede gennem
snit noget, så synes det dog ingenlunde at være den væsentligste årsag til 
studietidens forlængelse. Også mellem grupper, der står ens i erhvervs
arbejde, er forskellen i studietid betydelig.
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Tabellen viser iøvrigt, at studietiden i alle tilfælde er længere i den 
gruppe, der har mest erhvervsarbejde, end i den, der intet har, men for
skellene er ikke så store, som man kunde have ventet, og for medicinernes 
vedkommende kan man med nogenlunde sikkerhed sige, at erhvervsarbejde 
i begrænset omfang (det drejer sig antagelig mest om ferievikariater) ikke 
virker forlængende på studietiden.

Selv om erhvervsarbejde ikke virker stærkt forlængende, må man imid
lertid ikke deraf slutte, at det ikke skader studiet. Tværtimod: når studie
tiden overholdes nogenlunde, samtidig med at man har erhvervsarbejde 
i et ikke ubetydeligt omfang, så er resultatet, at der ikke bliver tid til 
virkelig fordybelse i studiet, og heller ikke tid til den bredere kulturelle 
og sociale orientering, som studieårene helst skulde give mulighed for.

Examen.

Af de 422 gamle kvinderegensianere har 352 taget examen, nemlig:

teol. jur. polit. act. med. mag. mat. mag. fil. polyt.
5 50 15 4 122 20 116 21

Sammenlagt giver dette 353, fordi én har taget to embedsexaminer, 
først skoleembedsexamen i klassisk filologi, derefter medicinsk embeds- 
examen. Hun er regnet som stud. mag. i de foregående afsnit.

Af de øvrige 70 er 2 døde som studenter, 18 studerer endnu (deraf er 
14 flyttet på grund af ægteskab), og 50, eller 11 %, har opgivet studiet. 
Tallet er størst for mag.erne (16%) og lavest for polyt.cr (4,6%), der
imellem ligger retsvidenskab (11 %) og medicin (7,8%).

Det er vanskeligt at tage stilling til, om dette tal er særlig stort eller 
særlig lille, da man savner sammenligningsmateriale, f. ex. fra de andre 
kollegier. I bogen „Kvindelige Akademikere 1875-1925“ findes p. 178 en 
opgørelse over hvor mange af de kvindelige studenter fra 1913-15, der har 
opgivet studiet; det er 70 % (hvilket stemmer godt med den beregning, 
som professor Nybølle foretog på basis af studenterne 1913-24, og som 
gav til resultat, at kun 28 % af studenterne gennemfører et studium ved 
det filosofiske fakultet), men de fleste af de 70 % ( nemlig 38 % ) er gået 
fra efter 1 års studium. Da studiealderen for kvinderegensianere ved ind
flytningen er 3,5 i gennemsnit, bør man sammenligne med dem, der er 
faldet fra efter 3 års forløb og senere; det giver for de kvindelige studenter 
fra 1913-15 16%.

Man vilde på forhånd vente, at den vigtigste grund for kvindelige stu
denter til at opgive at tage examen vilde være ægteskab. Denne årsag er 
imidlertid ikke så dominerende, som man skulde tro. 26 (eller 52 %) har
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sat kryds ved „andre årsager“. Nogle har nævnt sygdom, og en enkelt 
åbenhjertig sjæl har med store bogstaver skrevet: Dovenskab! Kun 12 
(eller 24%) angiver, at årsagen var ægteskab eller børn, og i yderligere 
3 tilfælde har det været en medvirkende årsag. På den anden side er der 
55, som er flyttet fra Kvinderegensen på grund af ægteskab, men som har 
taget examen senere. Det er især blevet almindeligt i de senere år. 18 af 
de 55 er flyttet efter 1950.

Af dem, der ikke har taget examen, har alle enlige ( 11 ugifte og 6 enker) 
og ca. halvdelen af de gifte (33) erhverv, og mindst en tredjedel har valgt 
et arbejde, hvor deres studiefag har været dem til nytte: der er f. ex. stud, 
polit.er, der bliver socialrådgivere, medicinere der bliver lægesekretærer, 
jordemødre (eller lægekoner!), og mange mag.er der bliver folkeskolelærere 
eller har andet undervisningsarbejde. En enkelt har haft særlig gavn af 
sit kollegieophold, idet hun har været med til at lede et kollegium i 
provinsen.

Ægteskab.

Det store problem for kvindelige akademikere er konflikten mellem ægte
skab og erhverv. Men før dette problem kan belyses, vil det være nyttigt 
at se på hvor mange der i det hele taget gifter sig. Der foreligger oplys
ninger om 418 af de 422.

TABEL 8.

Kvinderegensianere fordelt efter ægteskabelig status og sammenlignet med den 
kvindelige befolkning iøvrigt i aldersklasserne 25-49.

ugift gift skilt (sep.) enke ialt

Kv.reg. 159 226 23 10 418
Kv.reg. % 38,0 54,1 5,6 2.4 100
Kv. da. bef. % 14,1 79,3 4,5 2,1 100

I tabel 8 er antallet af ugifte, gifte, skilte (eller separerede) og enker 
sammenlignet med fordelingen i den kvindelige befolkning i det hele taget 
i alderen 25-49 (idet 96 % af de gamle kvinde regensianere tilhører disse 
aldersklasser) ; enkelte usikre er udeladt. Man vil se, at procenten for 
enker er næsten den samme. Dog bør man måske tage i betragtning, at 
der er relativt flere ugifte blandt kvinderegensianeme. Ser man bort fra 
de ugifte og beregner procenten af dem, der er eller har været gift, bliver 
den lidt større for kvinderegensianeme ( 3,9 % over for 2,5 % i befolk
ningen iøvrigt). Procenten for skilte og separerede ligger lidt højere blandt 
kvinderegensianeme, og forskellen bliver endda lidt større, hvis man kun 
tager % af dem, der har været gift (8,9 % for kvinderegensianere, 5,2 %
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for befolkningen iøvrigt). Det behøver dog ikke at betyde, at skilsmisse
procenten er højere blandt kvinderegensianere, men blot at de har været 
noget mere tilbageholdende med at gifte sig igen, idet det gælder begge 
grupper, at de, der har været skilt og er gift igen, er medtaget under gifte. 
Hvor mange det drejer sig om for kvinderegensianemes vedkommende 
kan ikke siges, da vi ikke har spurgt om det, men tallet er ikke højt. Man 
når næppe op på den skilsmisseprocent på ca. 19, som er den gennem
snitlige i befolkningen.

Det mest påfaldende er imidlertid det store antal ugifte (begrænser man 
opgørelsen til dem, der har examen, er procenten endda lidt større, nemlig 
40). Det er velkendt, at akademikere gennemgående gifter sig sent, men 
det er ingenlunde den væsentligste grund til, at tallet er så stort. Det er 
simpelthen sådan, at mange kvindelige akademikere af tidligere årgange 
slet ikke gifter sig. Ved en opdeling af de ugifte i aldersgrupper kommer 
dette ganske klart frem, og denne opdeling viser iøvrigt flere ejendomme
lige træk.

I tabel 9 er kvinderegensianeme opdelt i aldersgrupper. De, der ikke 
har taget examen, er udeladt, dels fordi det giver et mere korrekt grund-, 
lag for den sammenligning, der er foretaget med norske kvindelige aka
demikere, dels fordi det ret store tal af unge, der er flyttet på grund af 
ægteskab, mens deres samtidige endnu bor på kollegiet, vilde give en vis 
skævhed i billedet. Øverste række i tabel 9 giver det absolutte antal tid
ligere kvinderegensianere med examen inden for hver aldersgruppe. I 
anden række anføres tallene for de ugifte i hver gruppe. 3. række giver 
de ugifte i procent af hele aldersgruppen (de to yderste tal er sat i parentes, 
fordi de hviler på et alt for spinkelt grundlag). Derunder anføres til 
sammenligning de tilsvarende procenter for norske kvindelige akademikere. 
Disse tal stammer fra den norske folketælling 1950 og er velvilligst stillet 
til rådighed af underdirektør Signy Arctander i statistisk centralbureau i 
Oslo. Endelig finder man i sidste række procenterne for den danske kvinde
lige befolkning som helhed i 1950, udregnet på basis af Statistisk Arbog 
for 1956.

Der er en meget påfaldende forskel mellem tallene for den danske kvin
delige befolkning på den ene side og kvinderegensianeme samt de norske 
kvindelige akademikere på den anden. For befolkningen i almindelighed 
falder antallet af ugifte stærkt indtil alderen 30-34 og holder sig så nogen
lunde konstant. Den ganske svage stigning blandt de ældre hænger måske 
sammen med større overskud af kvinder i disse aldersklasser. For de to 
andre grupper er der et fald og så en kraftig stigning. For kvinderegensi
anemes vedkommende kan man til dels supplere de manglende tal for 
ældre årgange ved at oplyse, at der blandt danske kvindelige akademikere
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TABEL 9.

Tidligere kvinderegensianere fordelt i aldersgrupper, og procenten af ugifte inden for 
hver gruppe sammenlignet med tilsvarende procenter for norske kvindelige akademi

kere og med den danske kvindelige befolkning 1950.

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-

Kv.reg. med 
ex. ialt 3 37 71 81 88 53 5
deraf ugifte 2 12 22 38 28 24 4

ugifte i % (67) 51 31 47 28 45 (80)

no. kv. ak. 
ugifte i % 62 42 29 27 31 34 43 38 47 45 51

da. kv. bef. 
ugifte i % 51 20 12 11 13 14 15 15 15 15 15

fra 1875-1925 var 60 % ugifte i 1925. Det vil sige, at de ældre kvindelige 
akademikere kun i ringe udstrækning giftede sig, og at dette endnu gælder 
for de ældre årgange af kvinderegensianere. Den mærkelige uregelmæssig
hed i fordelingen for aldersklassen 35-39 (d. v. s. fødselsårgang 1917-22), 
der har et særlig stort antal ugifte, er det ikke lykkedes at finde nogen 
forklaring på. Det drejer sig hovedsagelig om dem, der boede på Kvinde
regensen under sidste del af krigen. En opstilling efter årstal for ægteskab 
viser ikke nogen uregelmæssighed, og en opstilling efter examensår, som 
er vist i tabel 10, viser en regelmæssig fordeling, men naturligvis med 
samme tendens som tabel 9. Man skal derfor næppe søge efter dybere 
grunde til denne uregelmæssighed. De 5 examensgrupper svarer stort set 
til aldersgrupperne 25-^49.

Når kvindelige akademikere, især i tidligere tid, for en stor del er for
blevet ugifte, hænger det sikkert hovedsagelig sammen med to ting: Det 
var for det første ikke almindeligt at kombinere ægteskab og studium; 
man var indstillet på at tage sin examen først; og var man først nået så 
vidt, var man også blevet mere uafhængig og kritisk, samtidig med at 
udvalget af ugifte mænd i en passende alder var blevet stærkt begrænset

TABEL 10.

Antal ugifte (absolut og i %) blandt kvinderegensianerne, inddelt efter examensår.

Examensår 1953-57 1948-53 1943-47 1938-42 1933-37

Kv.reg., antal ugifte 72 75 75 75 44
Procent ugifte 51 40 36 32 43
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(og det blev yderligere begrænset ved, at mange mænd i ældre tid var 
bange for at gifte sig med intellektuelle kvinder). For det andet var det 
ikke så selvfølgeligt som nu, at man kombinerede ægteskab og erhverv, og 
i den konfliktsituation, der derved kunde opstå, har en del foretrukket 
erhvervet. - Alt dette er ved at ændre sig nu, og man må derfor vente, 
at antallet af ugifte vil falde yderligere i de kommende årgange.

Mens der således nok er en udvikling i gang på dette punkt, synes det 
stadig at være sådan, at de, der gifter sig, næsten altid vælger en akademi
ker og ofte en fagfælle.

TABEL 11.

Ægtefællens stilling.

% akademikere % samme fag
læger mag.er

Da. kv. akad. 1875-1925 80 62 47
No. kv. akad. 1882-1932 ca. 66 ca. 50 58
Kv.reg. 82 50 ca. 40

Tabel 11 viser, at 82 % af tidligere kvinderegensianere har giftet sig 
med akademikere, og at dette svarer ganske til procenten for danske kvin
delige akademikere 1875-1925.

Selv om den kvindelige akademiker tøver med at gifte sig, tøver hun 
ikke med at sætte børn i verden. Når man hører til dem, der endnu mindes 
den dag, da det allerførste kuld (det blev tvillinger!) blev fremvist på 
Kvinderegensen, og husker hvordan vi følte dette som en næsten lige så 
stor begivenhed som den første kandidat, så kan man blive helt svimmel 
ved tanken på, at børnetallet nu overgår kandidattallet og er meget nær 
ved de 500.

Det gennemsnitlige børnetal i de 260 ægteskaber er 1,8. De, der endnu 
studerer, har den laveste procent (0,4), mens der ikke er forskel på dem, 
der har opgivet studierne, og dem, der har examen ( 1,9). Da mange af 
ægteskaberne er ret unge, kan det have interesse at nøjes med at se på 
de 95 ægteskaber, der har varet over 10 år. Det giver et gennemsnitligt 
børnetal på 2,6, og ikke mindre end 25 (eller 26 %) har 4 eller 5 børn. 
Hertil kommer yderligere 12 ugifte med børn, dog i visse tilfælde adoptiv
børn.

Erhverv og ægteskab.

Hvordan lykkes det nu at kombinere erhverv og ægteskab? - Ja, hvor
dan det lykkes, og hvad det koster, det siger tallene forsåvidt ikke noget 
om, kun i hvilket omfang det gøres.
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I skema B var der foretaget en opdeling i heldagsstilling, halvdagsstilling, 
nogle timer ugentlig og ingen stilling, med plads til at anføre årstal. Den 
nuværende fordeling på de fire grupper er fremstillet i tabel 12 og 13, i 
tabel 12 med opdeling efter ægteskabelig status, i tabel 13 efter fag. I 
denne opgørelse er enkelte (ialt 20) udeladt: de der er døde, de der lige 
har fået examen eller er lærerkandidater, enkelte der midlertidigt er uden 
stilling på grund af sygdom og et par tvivlsomme tilfælde. Der kunde 
undertiden være lidt tvivl om placeringen: et par adjunkter med nedsat 
timetal (men langt mere end halvdagsarbejde) er opført under heldags
stilling, nogle medicinere, der på det tidspunkt, da skemaet blev udfyldt, 
var uden stilling, men havde haft det ellers, også i 1956, er opført under 
heldagsstilling; de, der kun havde tilfældige vikariater, er opført under 
„nogle timer ugentlig“.

I tabel 14 og 15 vil man finde procenterne for erhverv i det hele taget 
og for heldagsstilling, og til sammenligning anføres i tabel 14 de tilsva
rende procenter for danske kvindelige akademikere 1875-1925 og norske 
kvindelige akademikere efter folketællingen 1950. I den danske gruppe, 
som omfatter 379 personer, er alt, ofte meget begrænset arbejde, med
regnet; for de norske akademikeres vedkommende er kun spurgt om 
„hovedyrke“, hvorved tallene bliver noget lavere. Den norske statistik 
omfatter 1240 personer, men i tabel 14 er 66 personer over 65 år udeladt 
af beregningen, da de for størstedelen havde opgivet erhvervet igen. Hvis 
man ser bort fra forsikringsvidenskab, hvor kandidattallet overalt er meget 
lille, er det tydeligt, at det er medicinerne, der udnytter deres uddannelse 
i størst omfang.

Resultatet af opgørelsen er, at et meget stort antal har beholdt deres 
erhverv, ialt 93 %, hvoraf 83 % har heldagsstilling. For de gifte alene 
er procenterne 87 og 73. Disse tal giver ingen støtte for den udbredte op
fattelse, at en meget stor del af de kvindelige akademikere opgiver erhvervet,

TABEL 12.
Erhvervsomfang fordelt efter fag.

teol. jur. polit. act. med.
mag. 
mat.

mag. 
fil. polyt. ialt

Heldagsstilling 4 37 12 3 106 16 85 12 276
Halvdagsstilling 1 3 4 1 9 18
Nogle timer ugtl. 1 2 8 1 12

Erhverv ialt 5 41 12 3 112 17 102 13 306
Ingen stilling 6 1 4 1 11 4 26

Ialt 5 47 13 3 116 18 113 17 332
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TABEL 13.
Erhvervsomfang efter ægteskabelig status.

ugifte enker fraskilte gifte u. børn gifte m. børn ialt

Heldagsstilling 131 24 31 90 276
Halvdagsstilling 1 1 16 18
Nogle timer ugtl. 1 11 12

Erhverv ialt 131 25 33 117 306
Ingen stilling 3 23 26

Ialt 131 25 36 140 332

TABEL 14.
Erhvervsomfang i % for kvinderegensianere, danske kvindelige akademikere 1875- 

1925, og norske kvindelige akademikere 1950, fordelt efter fag.

teol. jur. polit. act. med.
mag. mag.

allemat. fil. polyt.

Kv.reg. erhverv 
ialt (%)

Deraf heldags
100 87 92 100 97 94 90 76 93

stilling (%) 80 79 92 100 91 89 75 71 83

Da. kv. ak. 1875-1925
erhverv ialt (%) 78 75 91 86 86

No. kv. akad. 1950
„hovedyrke“ ( % ) 46 70 52 89 82 63 65 68

TABEL 15.
Erhvervsomfang i % fordelt efter ægteskabelig status.

ugifte
fraskilte 
og enker

gifte 
u. børn

gifte 
m. børn

gifte 
ialt alle

Kv.reg. erhverv
ialt (%) 100 100 92 84 87 93

Deraf heldags
still. (%) 100 96 86 64 73 83

når de gifter sig. Det er muligt, at k vind eregensianere ligger lidt over
gennemsnittet af kvindelige akademikere i denne henseende, men der er 
ikke grund til at tro, at det vil være meget.

Det er relativt få kvinderegensianere, som i øjeblikket har nedsat ar
bejdstid, men fordelingen må ikke betragtes som permanent. For de ugifte
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og de gifte uden børn fremgår det ganske vist klart af skemaerne, at de 
har konstant heldagsstilling, men af de 90 gifte med børn er det kun 60, 
der har haft konstant heldagsstilling siden examen, de 30 har i perioder haft 
nedsat arbejdstid eller afbrudt arbejdet. På den anden side har 14 af de 27 
med nedsat arbejdstid og 16 af de 23 uden erhverv på et tidligere tidspunkt 
haft heldagsstilling. De allerfleste angiver ægteskab og især børn som 
årsag til begrænsningerne i erhverv. Hensynet til sambeskatning spiller 
kun en yderligere rolle for 6 af dem med nedsat timetal og 3 af dem uden 
erhverv. Det vil sige, at der er et stort tal af de gifte med børn, som af
bryder erhvervet eller nedsætter arbejdstiden, mens børnene er små, uden 
at de dog derfor opgiver erhvervet helt. Flere af dem, der er opført uden 
erhverv, vil antagelig tage det op igen senere. Det hele er overordentlig 
skiftende, dog sådan at der til enhver tid vil være flest med fuldt erhverv. 
Det fremgår klart af opgørelsen, at det er vanskeligt at kombinere erhverv 
og børn, men at det i reglen lykkes at finde udveje.

Det synes at være lykkedes for et forholdsvis stort antal at skaffe hus
hjælp, selv om mange må klare sig helt uden. Af de gifte med børn har 
69 heldagshushjælp, 21 halv, 31 i mere begrænset omfang og 22 slet ingen. 
Blandt de gifte uden børn har 7 heldagshushjælp, 2 halvdags, 8 i mindre 
omfang og 16 ingen.

Erhvervstyper og stillinger.

De fleste examiner giver forskellige muligheder, og det kan måske være 
af interesse at se, hvilke erhvervsgrene kvinderegensianerne er søgt ind i, 
og hvilke stillinger de har opnået.

For teologerne rejser der sig særlige vanskeligheder, selv om de nu i 
teorien kan blive præster. Af de 5 teologiske kandidater har kun en opnået 
præsteembede; hun er valgmenighedspræst på Lolland. 1 er missionær i 
Indien, 1 er lærer, 1 har taget sygeplejerskeuddannelse og er nu forstan
derinde for et sygeplejebureau, og 1 har haft forskellige løsere stillinger. 
' Af de 21 polytekniske kandidater (alle kemikere) er én død, 3 har lige 
afsluttet examen, og 4 er uden stilling. Af de øvrige 13 er 3 privat ansat 
og 10 offentligt, heraf 4 ved videnskabelige institutter eller læreanstalter: 
1 er universitetsadjunkt, 1 amanuensis, 1 videnskabelig assistent, og 1 er 
research associate i USA. Ialt er 3 af polyteknikerne ansat i udlandet, 
1 i USA, 1 i Frankrig og 1 i Sverige.

Af de forsikringsvidenskabelige kandidater er 1 død, 1 er afdelingsgeo
dæt og 2 er ansat i private firmaer, 1 som overassistent og 1 som sekretær.

Der er 15 statsvidenskabelige kandidater. 1 har lige taget examen, om 
1 foreligger der ingen oplysninger, og 1 har ingen stilling. Af de 12 andre 
er 11 offentligt ansat og 1 privat. Der er 1 expeditionssekretær, 6 fuld-
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mægtige, 3 sekretærer og 1 assistent. 1 er ansat i Landbrugsministeriet i 
Washington DC, USA.

Af de 50 juridiske kandidater har 6 ingen stilling, 2 er midlertidigt uden 
stilling, og om 1 foreligger ingen oplysning. Af de 41, som vides at have 
stilling, er 30 offentligt og 11 privat ansat. Blandt de 30 offentligt ansatte 
er 1 landsdommer, 2 kontorchefer i Mødrehjælpen, 1 vicefængselsinspektør, 
16 fuldmægtige, 8 sekretærer (hvoraf 1 i øjeblikket er vicekonsul i USA), 
og 1 er ansat i et ministerium i Italien. - Af de privat ansatte er 1 forsorgs
assistent, 1 forsorgssekretær, 1 sagførerfuldmægtig og 8 sagførere, deraf 5 
landsretssagførere. Blandt sagførerne har i hvert fald 4 egen virksomhed.

Langt de fleste blandt ingeniører, økonomer (politer og act.er) og ju
rister søger åbenbart ind i offentlige stillinger, ialt 75 %. Det er antagelig 
noget flere end iøvrigt almindeligt. Af økonomer er (ifølge „Samrådet“ 
1956) 58 % offentligt ansat; blandt kvinderegensianere er det 80 %. For 
kemiske ingeniører er tallet for kvinderegensianere 77 %. Det ligger sikkert 
betydeligt over tallet for mandlige ingeniører.

Af mag.erne er 20 fra det matematisk-naturvidenskabelige fakultet, 116 
fra det filosofiske (deraf 3 mag.art.). 1 er død, 4 er lærerkandidater; og 
12 er uden stilling. Af de øvrige er 9 ansat ved højere læreanstalter eller 
videnskabelige institutter: 4 mag. fil.er er ansat ved Københavns universi
tet, 1 som lektor, l som universitetsadjunkt og 2 som undervisningsassisten
ter (heraf har den ene tidligere været dansk lektor i udlandet), 2 mag.fil.er 
er ansat ved videnskabelige institutter, det samme gælder 3 mat. nat.er, 
hvoraf 1 er afdelingsbestyrer og 2 videnskabelige assistenter.

57 filologer og 12 mat. nat.er er ansat ved gymnasieskolen, deraf er 10 
lektorer, 42 adjunkter, 11 timelærere og 6 vikarer. Af de øvrige er 8 ansat 
ved mellem- og realskoler, 11 ved seminarier og aftenskoler, og 22 har 
forskellige andre stillinger: 4 har ordbogsarbejde, 7 er ansat ved biblio
teker og arkiver, et par er ansat ved forlag, 1 er lærer ved ordblindeinsti
tuttet, 1 er talepædagog, 1 er placement officer ved den kanadiske rege
rings immigrationskontor. Det er overraskende, at så relativt få, især blandt 
mag. fil.er, går den slagne vej gennem gymnasieskolen, kun 57 af 99 cand. 
mag.er eller 58 %. Man kunde tænke sig, at det hang sammen med den store 
overproduktion af cand. mag.er i trediverne; men procenten for den ældste 
periode (indtil 1942) afviger ikke fra de følgende. Det er heller ikke 
overvejende de gifte, der søger andre erhverv, tværtimod. Blandt de ældre 
kvindelige akademikere synes procenten at have været endnu lavere, nem
lig 35 % af dem, der har erhverv. Det vilde være af interesse at under
søge, om denne fordeling er anderledes for mandlige cand. mag.er.

122 har taget medicinsk embedsexamen. Af disse er 6 døde, og 4 er 
uden stilling. 3 er ansat ved videnskabelige institutter, heraf er 1 afdelings-
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forstander ved Seruminstituttet, 2 er videnskabelige assistenter. 1 er stads
læge i København, 1 er overlæge ved justitsministeriets psykiatriske under
søgelsesklinik, 1 er speciallæge ved Universitetets bømepsykologiske klinik, 
og 1 speciallæge ved Mødrehjælpen.

Blandt de øvrige er 71 hospitalsansatte og 34 praktiserende læger. 10 af 
de sidstnævnte er gift med praktiserende læger, og de fleste har praksis
fællesskab. 2 har praksis i Nordnorge, deraf 1 i Lofoten og 1 i Narvik. 
- Af de 71 hospitalslæger er en meget stor del i uddannelsesstillinger og 
vil antagelig senere nedsætte sig. Den yngste praktiserende læge er 8 års 
kandidat. Kun for kandidater før 1949 kan man derfor regne med, at en 
stor del ønsker at blive i hospitalskarrieren. Det drejer sig om 30 læger. 
Blandt dem er der 2 afdelingslæger, 1 vikarierende afdelingslæge, 13 re
servelæger (hvoraf 5 er 1. reservelæger), 7 kandidater, 3 assistenter og 3 
vikarer. 1 er medical officer in charge i Indien, og af reservelægerne er 
1 på Grønland og 1 i Sverige. 1 af de praktiserende læger er tidligere 
overlæge. Blandt de 41 hospitalsansatte, der er kandidater fra 1949 eller 
senere, er der 8 reservelæger (hvoraf 1 er 1. reservelæge) og 3 narkose
læger.

Der er ialt 15 læger, der har specialistanerkendelse. Deraf er 6 psyki
atere (1 er yderligere specialist i børnepsykiatri og 1 i neurologi). De 
andre 9 fordeler sig over en række forskellige specialer: 2 er ørelæger, 1 er 
specialist i intern medicin, 1 i patologisk anatomi, 1 i lungetuberkulose, 
l i røntgendiagnostik, 1 i børnesygdomme, 1 i kirurgi, gynækologi og 
obstetrik og 1 i hud- og kønssygdomme. Desuden har to læger taget 
embedslæge-examen. Denne specialefordeling er meget forskellig fra den, 
man finder hos de ældre kvindelige læger. Fra perioden 1875-1925 var 
der 23 specialister, hvoraf 7 i hud- og kønssygdomme, 5 i gynækologi og 
obstetrik og 5 i børnesygdomme. - Ændringen hænger muligvis mindre 
sammen med en ændring i interesser end med en ændring i mulighed for 
stillinger.
' En sammenligning mellem gifte og ugifte kvinderegensianere viste i 

almindelighed ingen klar forskel hverken i valg af stilling eller i avance
mentsmuligheder. Kun kan man fastslå, at af de 6, der har opnået de 
højeste stillinger (1 stadslæge, 2 overlæger, 1 landsdommer og 2 kontor
chefer), er de 5 ugifte.

Det er naturligvis begrænset, hvad den givne opgørelse over stillinger 
kan vise af principiel interesse. Dog kan det store antal jurister, økonomer 
og ingeniører, der søger ind i offentlige stillinger, nok tages som et tegn 
på, at kvinder inden for disse fag stadig møder en vis modstand i det 
private erhverv. - For medicinere og mag.er er vanskelighederne mindre. - 
Man kunde også tænke sig, at opgørelsen viste noget om avancements-
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muligheder, men det vanskeliggøres ved, at den omfatter 25 årgange, 
hvoraf de yngste nødvendigvis må være i begyndelsesstillinger. Tager man 
en enkelt årgang ud og vælger de 19 medicinere, der flyttede ind på 
Kvinderegensen i 1932, får man imidlertid et yderst opmuntrende billede. 
Af disse 19 er 1 blevet stadslæge, 2 er blevet overlæger, 2 afdelingslæger, 
10 har fået specialistanerkendelse og 3 er doktorer. Måske har de været 
særlig dygtige, men de kan næppe heller have haft større modstand at 
overvinde.

Indtægt.

Et af spørgsmålene på skema B gjaldt sidste års brutto-indtægt; 4 en 
senere meddelelse til praktiserende læger og sagførere blev dette nærmere 
præciseret som „bruttoindtægt 4- driftsomkostninger“. Skattepligtig ind
tægt kunde man ikke spørge om, da de gifte ikke sættes selvstændigt i skat. 
Et ret stort antal, ialt 209 eller godt 2/3, har besvaret dette spørgsmål. 
Man må nok regne med, at enkelte store indtægter mangler, men gennem
snittene for de forskellige fag viser dog alligevel typiske forskelle.

TABEL 16.
Indtægt.

med. polyt. jur. act. polit. mag. teol.

Antal 59 13 32 3 12 86 4
Gennemsnit 22.800 18.300 17.000 16.000 15.700 13.800 9.600

Som man kunde vente, ligger lægerne i spidsen, og mag.er og teologer 
sidst. Sammenligner man indtægter og studietider, viser det sig, at de 
nærmest er omvendt proportionale: jo længere studietid, jo mindre ind
tægt. Mag. fil.eme har den længste studietid af alle og den næstlaveste 
indtægt. - Den største variation findes inden for lægernes indtægter. Men 
da det drejer sig om et begrænset antal mennesker, hvoraf de fleste kender 
hinanden, skal vi ikke gå i detaljer, som vilde bringe anonymiteten i fare.

Videnskabelig produktion.

Opgørelsen over stillinger har vist, at en del kvinderegensianere er ansat 
ved videnskabelige læreanstalter eller institutter, nemlig 4 polyteknikere, 
5 mag.er og 4 læger. For lægernes vedkommende er der dog ikke noget 
skarpt skel, da der også drives videnskab ved hospitalerne. Derudover var 
en polytekniker, som er afgået ved døden, ansat ved et videnskabeligt
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institut, og 4 mag.er har løsere ansættelse ved videnskabeligt arbejde. Poly
teknikernes andel i de videnskabelige stillinger er meget høj, især i be
tragtning af deres lille antal.

Med hensyn til videnskabelig produktion er det imidlertid lægerne, der 
dominerer. Ialt har 41 kvinderegensianere offentliggjort større eller mindre 
videnskabelige afhandlinger: 22 medicinere, 15 mag.er, 3 polyteknikere, 
2 polit.er og 1 jurist. Dertil kommer, at 3 tidligere og en nuværende 
kvinderegensianer har fået universitetets guldmedalje (1 ved det mate- 
matisk-naturvidenskabelige, 2 ved det filosofiske og 1 ved det medicinske 
fakultet), og 3 har fået accessit. Tre af disse er dog regnet med i forvejen 
under offentliggjorte afhandlinger, således at tallet for videnskabelig pro
duktion ialt er 43 (44, hvis man regner de nuværende kvinderegensianere 
med), eller ca. 10 %. Måske er der lidt flere, da nogle kan have holdt sig 
tilbage, fordi der i rubrikken stod „vigtigste videnskabelige og litterære 
arbejder“, selv om det var tilføjet, at artikler skulde angives med omtrent
ligt antal. Men også for dem, der har udfyldt rubrikken, drejer det sig for 
størstedelen om enkelte mindre artikler. Der er kun få, der har udgivet 
større værker, og kun 5 (alle medicinere) har skrevet disputats, nemlig: 
Esther Ammundsen, Emma Vestergaard, Herdis v. Magnus, Asta Ulf Han
sen og Karen Else Nielsen. En særlig betydelig videnskabelig indsats er 
ydet af Herdis v. Magnus i kampen mod børnelammelsen.

Den kunstneriske udfoldelse har ikke været stor. 2 har skrevet digte, og 
én opgav studiet og blev malerinde. Men der er mange, der har skrevet 
viser, hvad Kvinderegensens sangbog bærer vidne om.

Indsats i samfundet iøvrigt.
Der var på A-skemaet afsat to rubrikker til bestyrelseshverv og offent

lige hverv. De står på de fleste skemaer gabende tomme. Kun 27, eller 
7 %, har udfyldt disse rubrikker, og i de fleste tilfælde drejer det sig kun 
om et enkelt bestyrelseshverv, i nogle tilfælde om et par stykker. Nu må 
man ganske vist også på dette punkt regne med, at nogle kan have holdt 
sig tilbage af beskedenhed. Det var sikkert en fejl, at formuleringen var 
„vigtigere bestyrelseshverv og offentlige hverv“. Vi havde, åbenbart meget 
naivt, troet, at der ellers vilde blive dårlig plads, og hensigten var at undgå 
lokale bridge- og syklubber. Men det kan have ført til, at væsentligere 
ting ikke er nævnt. Ikke desto mindre er det nok rigtigt at sige, at kvinde
regensianerne i yderst ringe omfang har taget del i det offentlige liv. 
6 af de hverv, der nævnes, falder ind under faglige organisationer og for
eninger, i 7 tilfælde drejer det sig om bestyrelseshverv inden for Dansk 
Kvindesamfund, Danske Kvinders Nationalråd eller Kvindelige Akademi-
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kere. 2 sidder i kollegiebestyrelser. Derudover er der en del kommissioner, 
der har nær tilknytning til den pågældendes erhverv. Politiske foreninger 
nævnes slet ikke.

Medens således de fleste holder sig tilbage, er der dog enkelte, der har 
taget meget aktiv del i samfundets liv. 1 har været byrådsmedlem, 3 er 
eller har været medlemmer af folketinget, nemlig Elin Appel, Kirstine 
Ladefoged Jensen (Stine) og Helga Pedersen. Een - Helga Pedersen - 
har været justitsminister. Desuden har Esther Ammundsen og Helga Pe
dersen omtrent lige så mange bestyrelses- og offentlige hverv som alle de 
andre tilsammen. Det bør også i denne sammenhæng nævnes, at Helga 
Pedersen har været medlem af den danske delegation ved 3 UNESCO- 
møder, og Esther Ammundsen har været medlem af den danske delegation 
til FNs generalforsamling 2 gange.

Det må, når man taler om offentlig indsats, retfærdigvis fremhæves, at 
en stor del af kvinderegensianerne har både hjem og børn foruden fuldt 
erhverv. Det kræver i sig selv langt mere end en normal arbejdsindsats, 
og det vilde være urimeligt at stille krav til dem ud over dette. Men til
bageholdenheden gælder ganske vist også de ugifte.

Denne passivitet betyder imidlertid ikke, at kvinderegensianerne ikke 
interesserer sig for det samfund, de virker i. Og det er jo muligt, at andre 
befolkningsgrupper har tilsvarende eller mindre tal for offentlige hverv. 
Der er ingen tvivl om, at kollegielivet fremmer den sociale interesse. Det 
har da også vist sig, at når det virkelig gjaldt, har kvinderegensianerne 
ikke holdt sig tilbage. I krigens første år tog adskillige del i det sociale og 
politiske oplysningsarbejde, som var den første begyndelse til modstands
bevægelsen, og i krigens senere fase gik mange aktivt ind i kampen. Een 
(Esther Ammundsen) sad i dansk fængsel og var iøvrigt een af de første 
danskere, der blev arresteret, to (Sigrid Persson og Karen (Lis) Borch- 
Johnsen, f. Ering-Sørensen) kom i tysk koncentrationslejr. - Tre af kvinde
regensianerne ramtes hårdt på anden måde gennem tabet af deres mænd.

Langt den største del af det, der udrettedes under krigen, skete dog 
anonymt, og det kan ikke gøres op i tal.----Man må ved vurderingen af
kvinderegensianemes samfundsindsats ikke glemme, at dette også gælder 
i fredstid. Indsatsen kan ikke bare måles ved det antal bestyrelser og kom
missioner, som den enkelte har deltaget i. Mindst lige så vigtigt er det, der 
ydes i det daglige arbejde i erhvervet og i hjemmet, og denne indsats vil 
uundgåeligt være præget af den menneskelige berigelse, som kollegielivet 
har givet enhver, der har taget del i det med åbent sind.

Eli Fischer-] ør gensen.
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SPØRGESKEMA A

(med udeladelse af mellemrum til besvarelse)

1. NAVN:
(benyttet for- og efternavn, evt. kaldenavn tilføjet)

2. PIGENAVN:

3. EVT. ÆGTEFÆLLES NAVN:

4. INDFLYTTET: 5. UDFLYTTET:

6. VÆRELSE NR.:

7. FØDSELSDAG OG -AR: 8. DIMISSIONSAR:

9. STUDIET PÅBEGYNDT AR: 10. EXAMEN AR:
(her anføres årstal efterfulgt af I, hvis tidspunktet er jan.-febr., 

og efterfulgt af II, hvis tidspunktet er juni-sept.)
11. STUDIEFAG:

(f. ex. „stud. mag. (dansk-tysk)“ (hovedfag først), „stud, polyt. (kemi)“)
12. AR FOR EVT. DOKTORGRAD:

13. AR OG BETEGNELSE FOR EVT. SPECIALISTANERKENDELSE:

14. VIGTIGSTE STILLINGER EFTER AFSLUTNINGEN AF STUDIERNE
fra til
(år) (år)

(f. ex. vikar 1935-37, timelærer 1937-39, adjunkt ....... , lektor......., rektor.......
eller: lægekandidat...... , reservelæge....... , overlæge....... , prakt. læge.......  o.s.v.)

15. NUVÆRENDE STILLING:

16. STIPENDIEREJSER (mindst 3 måneder) og
LÆNGERE STUDIEOPHOLD I UDLANDET:

17. VIGTIGSTE VIDENSKABELIGE OG LITTERÆRE ARBEJDER (bøger 
anføres med titel, (ved disputats tilføjes disp.), artikler med omtrentligt antal 
og emneområde ) :

18. HÆDERSGAVER, STORE LEGATER, UDMÆRKELSER o. 1.:
19. VIGTIGERE OFFENTLIGE HVERV:

20. VIGTIGERE BESTYRELSESHVERV og MEDLEMSSKAB AF VIGTI
GERE UDVALG inden for faglige, videnskabelige, kvindesaglige, politiske 
organisationer o. I.:

21. NUVÆRENDE ADRESSE:
22. JUBILÆUMSSKRIFTET ØNSKES TILSENDT:

(beløbet sendes med kontingentet, indbetales på giro 84066, sendes pr. check, 
det ikke ønskede overstreges)

23. NÆRMERE MEDDELELSE OM FESTEN 10. MAJ 1957 
BEDES TILSENDT:

24. EVENTUELT:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

SPØRGESKEMA B
(uden angivelse af navn)

STUDIET

DIMISSIONSAR:

BLEV STUDIET FINANSIERET VED
HJÆLP HJEMMEFRA LEGATER LAN ERHVERVSARBEJDE

f ; ; ~"i-------r r —
(der sættes kryds i den eller de relevante rubrikker, to i den eller de vigtigste) 

HAR KOLLEGIEOPHOLDET FORLÆNGET ELLER FORKORTET 
STUDIETIDEN eller været uden indflydelse?

forlænget forkortet været uden indflydelse ved ikke

HAR KOLLEGIETIDEN IØVRIGT VÆRET AF POSITIV ELLER 
NEGATIV VÆRDI?

positiv negativ ved ikke

ER STUDIET AFSLUTTET MED EXAMEN?
examen stadig i gang midlertidig afbrudt opgivet

HVIS DET ER ELLER HAR VÆRET AFBRUDT (ud over /2 år) eller er 
OPGIVET, SKYLDES DET DA

ægteskab børn andre årsager

III
ERHVERV

EXAMENSÅR: 8. FAG: (cand. mag., mag. art., med., jur. etc.)

eXamen udnyttet til
a) heldagsstilling fra (år) til (år)
b) halvdagsstilling - - - -
c) nogle timers arbejde ugentlig - - - -
d) ikke udnyttet til erhvervsarbejde - - - -

ERHVERVSARBEJDE UDEN FOR FAGET:

HVIS ERHVERVSARBEJDET ER ELLER HAR VÆRET BEGRÆNSET 
ELLER ER OPGIVET, SKYLDES DET DA

ægteskab (spec, sambeskatning) børn andre årsager

Il II....
AR FOR GIFTERMÅL:

SIDSTE ARS PERSONLIGE INDTÆGT (brutto) ca. kr.:
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SPØRGESKEMA B
(fortsat) 

FAMILIEFORHOLD

14.
ugift gift separeret / skilt enke

Il I —
15. ER ÆGTEFÆLLEN STUDERENDE VED ELLER

UDGÅET FRA HØJERE LÆREANSTALT?
ja nej

16. ANTAL BØRN:

17. HUSHJÆLP (nuværende):
heldags halvdags enkelte timer ugtl. ingen

18. EVENTUELT:
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Fortegnelse over kvinderegensianere 
1932-1957

1 TIDLIGERE BEBOERE

Forkortelser: Årstal eftei værelsenummer betegner tidspunkt for ind- og udflytning. 
Romertal I efter årstallet betyder vinter, II betyder sommer. Årstal i parentes efter 
dimissionsår betegner år for studiets begyndelse. * efter navnet betyder, at oplys
ningerne ikke stammer fra vedkommende selv. AAUW = American Association of 
University Women, IFUW — International Federation of University Women,
BFUW — British Federation of University 
telse af videnskabeligt arbejde.

Aagaard, Ellen, se Dresler.

Astrom, Karen, f. Ploug Hansen, vær.
17, 1947 1-1949 II; f. 23. 12. 1915; dim. 
1940 (1941), cand. med. 1949 II. - 
Underlæge ved forskellige svenske syge
huse 1949-1955, fra 1955 lægekandidat 
ved Odense amtssygehus. - Adr. : Øster- 
bæksvej 1571, Odense.

Women, FBVA — Foreningen til beskyt-

Abildgaard, Helle, vær. 32, 1947 1-1953 
I; f. 22.6. 1926; dim. 1944, cand. med. 
1953 I. - Fra 1953 lægekandidat, nu ved 
Centralsygehuset (med. afd.), Randers. — 
Adr.: Centralsygehuset, Randers.

Adler-Nissen, Karengete, f. Arnskov, 
vær. 30, 1936 11-1941 I; f. 12. 11. 1916; 
dim. 1934 (1935 I), cand. jur. 1941 I. - 
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Sekretær i direktoratet for vareforsyning 
1941-46, fra 1946 fuldmægtig smst. - 
Adr.: Egernvej 55, Kbhvn. F.
Adrian, Hanne*, f. Kristensen, vær. 55, 
1947 1-1950 II; f. 30. 10. 1926; dim. 
1944 (1945), (stud, polit.), eksamen som 
socialrådgiver 1956. - Adr.: Lyngvej 2, 
Lyngby.
Alexander, Ebba Busch, f. Busch, vær. 
19, 1943 1-1946 II; f. 4.7.1918; dim. 
1937 (1938), mag. art. (forhistorisk ar
kæologi) 1956. - Adr.: Birkholmvej 16, 
Virum.
Alkjærsig, Norma, vær. 18, 1946 1-1949 
I; f. 25. 12. 1921; dim. 1944, cand. po
ly t. (kemi) 1949 I. - Videnskabelig as
sistent ved Carlsbergfondets biologiske in
stitut 1949-51, research associate ved 
Wayne University, Detroit, Mich., U.S.A. 
1951-54, fra 1954 research associate, 
Jewish hospital, St. Louis, Missouri, 
U.S.A. - Litt, virks.: ca. 20 artikler om 
blodets proteiner, hovedsagelig publice
ret i American Journal of Physiology. - 
Adr.: 875 Hamilton, St. Louis 12, Mo., 
U.S.A.
Alstrup, Ida, vær. 16, 1951 11-1953 I; 
f. 31. 7. 1929; dim. 1948, cand. jur. 1953 
I. - Sagførerfuldmægtig 1953-56, fra 
1956 sagfører. - Adr.: Tyborøn Allé 66, 
Vanløse.
Ammundsen, Esther, vær. 43, 1932 I- 
1933 II; f. 11. 8. 1906; dim. 1925 
(1926), cand. med. 1933 II, dr. med. 
1939, embedslægeeksamen 1940, specia
listanerkendelse (intern medicin) 1944. - 
Lægekandidat og reservelæge 1933-47, 
sanitetslægeassistent under sundhedskom
missionen i København 1941-44, leder 
af afd. for ikke-tyske flygtninge under 
Dansk Røde Kors og flygtningeadmini
strationen 1945-48, personalechef i In
ternational Tuberculosis Campaign 1947 
-50, skolelæge 1948-51, rådgivende læge 
ved sundhedsstyrelsens medicinal-statisti- 
ske kontor 1950-51, læge ved stadslæge
kontorets mcdicinal-statistiske service 
1951, fra 1951 stadslæge i Kbhvn. - 

Studieoph.: Indien og Siam 1950 (Tagea 
Brandts rejselegat 1946). - Litt, virks.: 
Om ikke-kuliltebindende hæmoglobin i 
blodet under normale og patologiske for
hold (disp.) 1939, Ulykker i hjemmene 
(Nord.-hyg. tidsskrift nr. 11-12 1953 i 
samarbejde med sanitetslægeassistent In
ge Jespersen, Sundhedsvæm og Syg
domsbekæmpelse (Danmarks kommunale 
Styre, udk. 1953-56), desuden ca. 15 
mindre, videnskabelige arbejder. - Off. 
hverv: Fra 1951 medl. af Kbhvn.’s sund
hedskommission, karantænekommission, 
bygningskommission og boligkommission, 
medl. af den danske delegation til FN’s 
generalforsamling i New York 1954 og 
1955, af indenrigsmin.’s udvalg vedr. 
helbredsundersøgelse af børn, af udvalget 
for svagføretog, af det af statens bygge
forskningsinstitut nedsatte boligforsk
ningsudvalg, formand for handelsministe
riets udvalg vedr. handel med dybfrosne 
middagsretter. - Bestyrelseshverv: Medl. 
af hovedbestyrelsen og arbejdsudvalget 
for Landsforeningen mod Børnelammelse 
(polio), af Den danske Kræftkomité, for
mand for Dansk UNICEF-komité 1954- 
55 og medl. af forretningsudvalget 1955— 
56, af repræsentantskabet (skolerådet) 
for Den internationale Højskole i Hel
singør, af bestyrelsen for Det medicinske 
Selskab i Kbhvn., næstformand i Kvinde
lige Lægers Klub. - R. af Dbg. 1957. - 
Adr.: Marskensgade 24, Kbhvn. 0.

Andersen, Aase, vær. 44, 1944 1-1945 
II; f. 9. 6. 1917; dim. 1937, cand. med. 
1945 II. - Lægekandidat 1945-54, her
under medarbejder ved Dansk Røde 
Kors’ tuberkulosearbejde i Polen og Un
garn 1947-48, distriktslæge i Godhavn, 
Grønland, 1954-55, fra 1956 terapiläka
re ved Mariebergs Sjukhus, Kristine
hamn, Sverige. - Dansk Røde Kors me
dalje 1948. — Adr.: Mariebergs Sjukhus, 
Kristinehamn, Sverige.

Andersen, Anse, vær. 56, 1954 1-1957 I; 
f. 5. 2. 1933; dim. 1950, stud. med. - 
Adr.: p. t. Hald Kuranstalt ved Viborg.
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Andersen, Dagny, se Strøby.

Andersen, Ellen Præstgaard, f. Iversen, 
vær. 19 og 18, 1942 1-1944 I; f. 8. 11. 
1918; dim. 1937, cand. mag. (dansk* 
tysk-gymnastik) 1945 I. - Vikar 1945- 
48, fra 1948 kommunelærerinde, nu ved 
Rahbekskolen. - Studieoph. : Lunds uni
versitet, Sverige 1941-42. - Adr. : Ros
kildevej 72 st. tv., Valby.
Andersen, Else, se Halberg.

Andersen, Else Nybo, f. Israelsen, vær. 
35, 1948 1-1952 II; f. 20. 7. 1926; dim. 
1945, cand, polit. 1952 II. - Fra 1952 
assistent i Magasin du Nord (økonomi 
og budgetkontor). - Adr. : Tolstojs Allé 
23, Søborg.
Andersen, Esther, se Knattrup.

Andersen, Esther Johanne, se Møller.

Andersen, Gerda Kongsted, se Voss.

Andersen, Gudrun, f. Sloth Møller, vær. 
12, 1932 1-1936 I; f. 3. 8. 1909; dim. 
1928, cand. mag. (dansk-gymnastik) 
1935 II. - Timelærer og adjunkt ved 
Arhus Katedralskole 1937-42, nu lærer
inde ved Hurup private mellem- og real
skole. - Adr.: Visby præstegård, Bedsted, 
Thy.

Andersen, Gundhild, se Juul-Nyholm.

Andersen, Johanne Hermansen, vær. 3, 
1941 1-1945 II; f. 11. 9. 1913; dim. 
1937 (1938 I), cand, theol. 1945 I. - 
Svensk statsstipendiat i Uppsala (kirke
historie) 1945-46, lærer ved Askov fol
kehøjskole 1946, nu valgmenighedspræst 
i Nr. Ørslev. - Bestyrelseshverv: Besty
relsesmedlem for Nr. Ørslev ungdoms
skole. - Adr.: Nr. Ørslev, Egebjerg, Fal
ster.

Andersen, Louise, se Støtt.

Andersen, Kirsten Schmeltzer, se Wil- 
lerslev.

Andersen, Metha Eline!, vær. 56, 1937 
1-1942 I; f. 21. 2. 1915; dim. 1932, 
cand. med. 1942 I. - Død 1942.

Andersen, Tove, se Birkelund.

Andreassen, Else, f. Jensen, vær. 17 og 
45, 1941 1-1943 II; f. 28. 5. 1917; dim. 
1936, (stud, mag., tysk-dansk-gymnastik). 
- Sekretær ved den danske ambassade i 
Paris. - Adr.: 77, Avenue Marceau, Pa
ris, Frankrig.

Andreassen, Rita, f. Grønholt, vær. 8, 
1941 1-1943 II; f. 14. 4. 1915; dim. 
1934 (stud, mag., engelsk-latin-gymna- 
stik). - Lærer ved Glumsø mellem- og 
realskole. - Adr.: Ringstedvej 11, Glum
sø.

Appel, Elin, vær. 11, 1932 1-1937 II; 
f. 5. 3. 1913; dim. 1930 (1931), cand, 
mag. (historie-dansk) 1937 I. - Høj
skolelærerinde 1938-49, censor ved semi
narierne 1946-49, seminarielærerinde 
1949-56, fra 1955 lærerinde ved Bema- 
dotteskolen. - Medlem af folketinget 
1945-50. - Adr.; Skelvej 7, Allerød.

Arnsko v, Karengete, se Adler-Nissen.

Arup, Heinke, se Fischer.

Bach, Gudrun*, vær. 39, 1946 1-1948 
II; f. 13. 7. 1922; dim. 1940, cand. med. 
1948 II. - Assistentlæge ved sygehuset 
i Tranås, nu reservelæge ved gynækolo
gisk afdeling ved sygehuset i Kalmar. - 
Adr.: Stensövägen 13, Kalmar, Sverige.

Bache, Birgitta, f. Fabricius, vær. 55, 
1950 11-1951 II; f. 23. 10. 1926; dim. 
1945, cand. med. 1954 II. - Lægekandi
dat 1955-56. - Adr.: Torjusheigate 22, 
Mandal, Norge.

Bache, Elise, f. Thorsell, vær. 29, 1943 I 
-1944 II; f. 8. 2. 1918; dim. 1938, cand, 
med. 1945 I. - Lægekandidat 1945-47, 
vikar for leder af poliklinik i Sydindien 
1951-52, i øvrigt forsk, kortvarige vika
riater. - Studieoph.: Postgraduate course 
in obstetrics and gynæc. ved London 
School of Tropical Medicine and Hy
giene februar-juli 1949. - Adr.: Pon- 
toppidansvej 9, Herning.
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Bade, Ingeborg, se Erichsen.

Badsberg, Edith, vær. 49, 1948 11-1951 
II; f. 5. 3. 1925; dim. 1943, cand. med.
1951 II. - Fra 1951 lægekandidat, siden 
1955 ved patol. afd., amtssygehuset i 
Gentofte. - Adr. : Bane volden 404, Valby.

Bager, Rachel, f. Piesner, vær. 36, 1939 
1-1940 II; f. 17. 12. 1910; dim. 1930 
(1933), cand. polit. 1940 II. - Sekretær 
hos dr. ing. Rud. Christiani 1940-42 og 
1945-46, statistisk medarbejder hos prof. 
Bondorff, Statens planteavlslaboratorium 
1941-44, aspirant i Statens bygnings
direktorat 1946-48, sekretær i boligmini
steriet 1948-52, fra 1952 fuldmægtig 
smst., fra 1951 medarbejder hos bolig
ministeriets kommitterede i byplansager. - 
Litt, virks.: 5 artikler om produktions
teori, byggeriets finansiering og bolig
prognose. - Adr.: Søgaardsvej 2 A, Gen
tofte.

Balle, Inge, se Skovgaard-Petersen.

Banke, Sofie, se Norgil.

Barmer, Else, vær. 15, 1941 11-1948 I; 
f. 9. 8. 1917; dim. 1936, cand. mag. 
(fransk-engelsk-dansk) 1947 II. - Pri
vatlærerinde i England 1948-49, lærer
inde ved Bernadotteskolen 1949-52, fra
1952 adjunkt ved Rysensteen gymna
sium. - Studieoph.: Paris 1945-46 
(fransk statsstipendium og legat fra 
Kbhvn.’s universitet). - Adr.: Skeltofte
ve j 74, Lyngby.

Barslund, Else, se Winkel.

Basse, Else, vær. 44, 1944 11-1948 I; 
f. 18. 12. 1918; dim. 1942, cand. jur. 
1948 I. - Sekretær i arbejdsdirektoratet. 
- Adr.: Cæciliavej 36, Valby.

Baylund, Else, f. Rasmussen, vær. 39, 
1932 1-1937 I; f. 13. 9. 1913; dim. 1931, 
cand. med. 1941. - Kandidat 1941-42, 
vikariater 1942-44; fra 1944 praktise
rende læge. - Adr.: Banegårdspladsen 6, 
Arhus.

Bech, Ida!, g. Suhr-Rasmussen, vær. 54, 
1939 11-1942 II; f. 10. 9. 1917; dim. 
1935, cand. med. 1944. - Lægekandidat 
og praktiserende læge. - Død 1952.

Beeken, Else, vær. 10, 1949 11-1952 II; 
f. 14. 1. 1924; dim. 1944, cand. med. 
1952 II. - Lægekandidat 1952-56, fra 
1956 videnskabelig assistent på instituttet 
for almindelig patologi, Arhus universi
tet. - Adr.: Instituttet for almindelig pa
tologi, Arhus universitet.
Behrendt, Karen, f. Galschiøt, vær. 54, 
1938 11-1939 II; f. 30. 9. 1916; dim. 
1935 (1936), (stud, mag., dansk-en-
gelsk-tysk). - Adr.: Falkonergårdsvej 16, 
Kbhvn. V.

Bekker, Grete, se Schäffer.

Bennedsen, Anne, (Lone), vær. 23, 1945
I- 1949 I; f. 17. 1. 1926; dim. 1943, 
cand. jur. 1949 I. - Fung. sekretær i ju
stitsministeriet 1949-52, fra 1952 dom
merfuldmægtig ved Frederiksberg birks
3. afd. - Werner Ussings legat 1953. - 
Adr.: Schnecklothsvej 122 th., Kbhvn. F.

Bentzen, Gerda, f. Jensen, vær. 37, 1946
II- 1949 II; f. 29. 11. 1922; dim. 1941 
(1942), cand. polit. 1950 I. - Fung. se
kretær ved Københavns statistiske kon
tor 1951-52. - Adr.: Nærum Vænge 14, 
Nærum.

Berg, Rigmor, f. Høher, vær. 18, 1938 I 
-1943 II; f. 16. 4. 1915; dim. 1932 
(1935 II); cand. mag. (fransk-tysk- 
gymnastik) 1943 I. - Adjunkt ved Ar
hus Katedralskole. - Adr.: Elverdalsvej 
69, Højbjerg.

Bering, Anne Kirstine, f. Overgaard, 
vær. 36, 1937 1-1938 II; f. 1. 11. 1915; 
dim. 1935, (stud, mag., dansk-engelsk- 
fransk). - Adr.: Brogårdsvej 3, Gentofte.

Bertelsen, Inger, vær. 39, 1948 II-1954 
I; f. 11.2. 1927; dim. 1945, cand. mag. 
(historie-tysk) 1954 II. - Fra 1955 
adjunkt-aspirant. - Adr.: Nordmarksvej 
6, Nyborg.
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Berthelsen, Inger, f. Høyer, vær. 34, 
1938 1-1941 I; f. 28. 7. 1913; dim. 1932 
(1933 II), cand. med. 1941 II. - Læge
kandidat 1941-51, fra 1951 praktiseren
de læge. - Adr.: Hovedvejen 61, Glo
strup.

Birkebjerg, Marie, se Maglebjerg.

Birkholm-Clausen, Elisabeth, se Lykke. 

Birkelund, Tqve, g. Andersen, vær. 36 
og 25, 1952 1-1954II; f. 28.11.1928; 
dim. 1947, cand. mag. (naturfag (hoved
fag: geologi) 19541. - Fra 1954 viden
skabeligt arbejde på Mineralogisk muse
um. - Legat fra Carlsbergfondet. - Litt, 
virks. : 2 palæontologiske arbejder. -
Adr. : Zoologisk Have, Roskildevej 36, 
Kbhvn. F.

Bjernum, Vibeke, f. Bratvold, vær. 6, 
1942 1-1946 II; f. 6. 2. 1920; dim. 1939, 
cand. mag. (historic-gymnastik-geografi) 
1946 I. - Fra 1947 adjunkt ved Frede
riksberg gymnasium. - Studieoph.: Fin
land 1947 (I.F.U.W. International Study 
Grant). - Bestyrelseshverv: Medlem af 
bestyrelsen i Kvindelige Akademikere (fra 
1953 leder af foreningens studievejled
ning) og i Kvinderegensianersamfundet.
- Adr.: Kobbelvænget 44, Brønshøj.

Bjerrum, marie, f. Lorensen, vær. 6, 
1946 11-1948 I; f. 9. 5. 1920: dim. 
1940, Århus universitets guldmedalje 
(nord, filol.) 1945, mag. art. (nordisk 
filologi) 1948 I. - Medarbejder ved den 
gammelislandske ordbog 1948-50, ved 
Rask-brevudgaven 1951-53, fra 1953 
universitetsadjunkt. — Studieoph.: Sve
rige 1945-46. - C. Rasch’s legat for fi
lologer 1953. — Bestyrelseshverv: Fag
grupperepræsentant (sprogvidenskab) i 
FBVA. - Litt, virks.: Feldstedmålets to
nale accenter 1948, 3 tidsskriftafhand
linger om emner indenfor nord, filologi.
- Adr.: Skovgårdsvej 8, Charlottenlund.

Bloch, Else Margrethe, se Hansen.

Bo, Agnete*, vær. 38, 1941 11-1945 II; 
f. 1. 10. 1919; dim. 1939, cand. jur.

5' 

1945 II. - Har været ansat som dommer
fuldmægtig i Sæby, sagførerfuldmægtig 
og sekretær i udenrigsministeriet. - Adr. : 
Skottegården 14, Kastrup.

Boe, Karen, vær. 16, 1949 11-1951 II; 
f. 25. 3. 1911; dim. 1943, cand. med. 
1951 II. - Lægekandidat 1951-56, fra 
1956 2. reservelæge ved amtssygehuset i 
Odder. - Adr.: Amtssygehuset, Odder.

Bojsen-Møller, Bente, g. Michalsik, 
vær. 48, 1941 11-1942 I; f. 3. 10. 1918; 
dim. 1938, cand. med. 1946 II. - Læge
kandidat 1946-48 og 1951-55, planle
der under WHO i udlandet 1948-51, 
fra 1955 2. reservekirurg. - Adr.: Godt- 
håbsvej 895, Kbhvn. F.

Borch-Jensen, Gurli, vær. 51, 1946 I- 
1948 II; f. 11. 12. 1922; dim. 1941, 
cand. polit. 1950 I. - Fra 1950 sekretær 
i Det statistiske departement, fra 1955 
(med orlov) administrator i O.E.E.C., 
Paris. - Adr.: 21, Avenue du 11. Novem
bre 1918, Bellevue, Seine et Oise, Frank
rig.
Borch-Johnsen, (Lis) Karen, f. Ering- 
Sørensen, vær. 20, 1941 1-1943 I; f. 7. 
6. 1917; dim. 1936, cand. med. 1943 I. 
- I tysk fangenskab 1944-45. - Forskel
lige stillinger som lægekandidat, assistent
læge og fungerende reservelæge i Dan
mark og Norge (Narvik) 1943-53, fra 
1953 praktiserende læge i Narvik. - 
Adr. : Narvik, Norge.

Borgsmidt-Hansen, Cecilie, se Gammel
bo.

Boserup, Agnete, f. Møller, vær. 7, 1946 
11-1949 I; f. 21. 4. 1922; dim. 1941, 
cand. med. 1949 I. - Lægekandidat 
1949-53, reservelæge 1953-54, fra 1954 
praktiserende læge. - Adr.: Vemmelev 
pr. Forlev.

Boserup, Bodil Kathrine, f. Hove, vær. 
46, 1947 1-1950 I; f. 24. 6. 1921; dim. 
1940 (1945), stud. mag. (konferens først 
kemi nu biokemi). - Laboratorieassistent
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ved landøkonomisk forsøgslaboratorium 
1950^52 og ved afd. for biokemi og er
næring, Danmarks tekn. højskole 1952-
55. - Adr.: Brøndbyøster Torv 197, Glo
strup.

Boye, Ingrid, se Kjær.

Brams, Jutta, f. Sønnichsen, vær. 37 og 
38, 1948 1-1954 I; f. 3. 4. 1928; dim. 
1946, cand. med. 1954 I. - Lægekandi
dat 1954-56. - Adr.: Thulesvej 15, Ar
hus.

Brandborg, Gudrun, vær. 49, 1951 II-
1954 II; f. 14. 4. 1921; dim. 1942, cand, 
med. 1954II. - Lægekandidat 1954-56, 
fra 1956 2. reservelæge ved sindssyge
hospitalet, Nykøbing Sj. - Adr.: Sinds
sygehospitalet, Nykøbing Sj.

Bratvold, Vibeke, se Bjernum.

Bregn, Inga, se Lassen.

Brinkov, Else, se Baylund.

Brix, Ulla, g. Bertelsen, annekset, 1951 
11-1955 II; f. 2. 3. 1930; dim. 1948, 
cand. med. 1955 II. - Fra 1955 læge
kandidat. - Adr.: Epidemisygehuset, 
Bjerggade 15, Odense.

Brix, Vibeke, annekset, 1951 11-1955 II; 
f. 2. 3. 1930; dim. 1948; cand. med.
1955 II. - Fra 1955 lægekandidat. - 
Adr.: Sygehuset, Kolding.

Bronø, Karen, g. Schwann, vær. 51, 
1935 1-1937 II; f. 6. 3. 1913; dim. 1930, 

■cand. med. 1937 II. - Lægekandidat og 
reservelæge 1937-49, fra 1949 praktise
rende læge. - Adr.: Stengårds Allé 278, 
Søborg.

Bruntze, Else, vær. 17 og 20, 1946 II- 
1949 I; f. 23. 10. 1921; dim. 1940 
(1941), cand. med. 1949 I. - Fra 1949 
lægekandidat, nu på neurologisk afd., 
Arhus kommunehospital. - Litt, virks.: 
2 artikler om ophthalmologiske emner. - 
Adr.: Neurologisk afd., Arhus kommune
hospital.

Bruun-Pedersen, Ruth, f. Hansen-Stavns- 
bjerg, vær. 33 og 53, 1946 1-1948 1; 
f. 22. 12. 1922; dim. 1941, cand. jur.
1948 I. - Sekretær i statsministeriet 1948 
-54, fra 1954 fuldmægtig smst., sekre
tær ved forfatningskommissionen af 1946 
fra 1949-53, fra 1952 sekretær ved 
„Samvirkerådet for dansk kulturarbejde 
i udlandet“. - Adr. : Hakonsvcj 58, 
Bagsværd.

Bryld, Alige, f. Sidney-Møller, vær. 10, 
1932 1-1935 I; f. 7. 4. 1908; dim. 1926 
(1930 II), cand. jur. 1935 I. - Fung. 
sekretær i justitsministeriet 1935-36, 
fung. sekretær ved Københavns byret 
1936-40, direktør for forsikringsaktiesel
skabet Gorm 1945-49. Nu sagfører. - 
Adr.: Kildehøjvej 13, Birkerød.

Brögkmann, Nielsine, se Fribert.

Bundgaard, Edith, se Mortensen.

Bundgaard, Elisabeth, g. Brautz Ma
thiesen, vær. 14, 1953 11-1956 II; f. 
5. 8. 1931; dim. 1950, stud. mag. (fransk 
-latin). - Studieoph.: Nancy 1955-56 
(fransk statsstipendium). - Adr.: Torvet 
26 G1, Herlev.

Busch, Ebba, se Alexander.

Byriel, Inge, f. Rohleder, vær. 46, 1945 
1-1947 I; f. 13. 5. 1924; dim. 1942, 
cand, polyt. (kemi) 1947 I. - Fra 1948 
ansat ved direktoratet for arbejdstilsy
net. - Adr.: Ordrupdalvej 8 A, Gharlot- 
tenlund.

Bæk, Karen, vær. 27, 40 og 49, 1935 II- 
1939 I; f. 14. 9. 1904; dim. 1933, cand, 
jur. 1939 I. - Fra 1939 amtsfuldmæg
tig. - Adr.: St. Torvegade 362, Rønne.

Bærentzen, Vibeke, f. Harder, annekset,
1949 1-1951 II; f. 4. 10. 1926; dim. 
1945, cand. mag. (dansk-fransk) 1952 
II. - Vikariater 1952-53, fra 1953 
adjunkt ved Th. Langs skole. - Adr.: 
Østergade 123, Silkeborg.
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Bösche, Nora Larsdatter Thomsen, se 
Larsdatter.

Cahill, Edith (Anastasia), f. Christen
sen, vær. 51, 1944 1-1946 II; f. 19. 2. 
1916; dim. 1936, cand. mag. (dansk- 
gymnastik-tysk) 1946. - Censor ved den 
amerikanske zone i Vesttyskland 1946- 
47, timelærer ved Slagelse gymnasium 
1948-1950. - Adr.: 7804 A. U., APO 
122, U. S. Army, Frankrig.

Carlsen, Elin, se Lerche-Thomsen.

C arsted, Kirsten, se Gelsing.

Carøe, Marie (Misse), f. Jørgensen, 
vær. 56, 1936 11-1939 I; f. 4. 2. 1914; 
dim. 1932 (1933), cand. mag. (engelsk
gymnastik) 1939 I. - Adjunkt ved Tøn
der Statsskole 1940-45 og fra 1945 ved 
Sønderborg Statsskole. - Bestyrelses
hverv: Formand for English Club, Søn
derborg. - Adr.: Havretoften 5, Sønder
borg.

Caspersen, Johanne Renata, f. Hansen, 
vær. 45, 1932 11-1933 II; f. 6. 6. 1912; 
dim. 1931 (1932), (stud. mag. dansk
latin), lærerindeeksamen ved Odense se
minarium 1936. - Fra 1953 lærerinde 
ved Odense seminariums øvelsesskole. - 
Adr.: Oehlenschlägersvej 51, Odense.

Chantelou, Agnete (Jeanette), vær. 21, 
1943 11-1944 II; f. 14. 1. 1920; dim. 
1938 (1939), (stud, jur.) - Journalist. - 
Adr. : Jensløvs Tværvej 11, Charlotten- 
lund.

Christensen, Agathe Vejby, se Haulik.

Christensen, Anna|, vær. 28, 1935 1- 
1937 I; f. 1913; dim. 1931, stud. jur. - 
Død 1937.

Christensen, Birthe, g. Pedersen, vær.
55, 1951 1-1954 II; f. 9. 1. 1927; dim. 
1945, cand. mag. (historie-kristendoms
kundskab) 1954 I. - Timelærer 1954—
56, fra 1956 adjunkt-aspirant ved Ry- 
sensteen gymnasium. - Adr.: Lilletoften 
482 tv., Skovlunde.

Christensen, Edith (Anastasia), se Ca
hill.

Christensen, Ellen, se Thomsen.

Christensen, Elvira, se Gram.

Christensen, Esther, se Fiehn.

Christensen-Dalsgaard, Gerda Inge, f. 
Horstmann, vær. 36, 1949 II-1952 I; f.
4. 8. 1924; dim. 1942 (1945), cand. 
mag. (dansk-kristendomskundskab) 1955. 
-Fra 1956 timelærer ved Statens kost
skole for døve. - Adr.: Hanebred 191, 
Vanløse.

Christensen, Grethe, se Rasmussen.

Christensen, Gudrun, vær. 12, 1947 II-
1951 II; f. 11. 4. 1917; dim. 1944 
(1945), cand. jur. 1951 II. - Sagfører
fuldmægtig 1951, nu ansat i udenrigs
ministeriet. - Adr.: Middelgrundsvej 152, 
Kbhvn. S.

Christensen, Johanne Kirstine Lyhne 
(Hanne), f. Jensen, vær. 33, 1939 II- 
1942 II; f. 26. 11. 1917; dim. 1937, 
(stud, med.), jordemodereksamén 1948.
- Reserve jordemoder ved Fødselsanstal
ten i Arhus 1948-49, privat praktise
rende jordemoder 1949-54. - Adr.: Mon
radsgade 16, Herning.

Christensen, Karen, vær. 11, 1934 I- 
1939 I; f. 22. 10. 1913; dim. 1931, 
cand. mag. (historie-tysk) 1938 I. - 
Fra 1940 arkivar ved Politiken. - Adr.: 
Bomhoffs Have 82, Kbhvn. V.

Christensen, Kezia, vær. 27, 1947 I-
1952 I; f. 9. 1. 1924; dim. 1943, cand. 
med. 1952 I. - Fra 1952 lægekandidat, 
nu ved Rigshospitalets neurokirurgiske 
afd. - Adr.: Ved Svinget 12, Kbhvn. S.

Christensen, Ruth, vær. 8, 1944 II- 
1947 I; f. 1. 7. 1921; dim. 1940, cand. 
mag. (mat.-fys.-kemi-astr.) 1947 I. — 
Vikar og timelærer ved Hjørring gym
nasium 1947-48, fra 1948 adjunkt smst.
- Adr. : Jernbanegade 1l2, Hjørring.

69



Christensen, Ruth, se Ulrich.

Christiansen, Dorthe, f. Dalsgård-Han- 
sen, vær. 13 og 22, 1948 11-1954 I; 
f. 5. 3. 1928; dim. 1946 (1947 I), cand. 
mag. (fransk-latin) 1954 I. - Fra 1954 
adjunkt ved Thisted gymnasium. — Stu
dieoph.: Frankrig 1949-50 (fransk stats
stipendium). -Adr.: Mølleparken 42, 
Thisted.

Christiansen, Else, se Pauly.

Christiansen, Sigrid, f. Hansen, vær. 28,
1944 1-1947 II; f. 13. 6. 1920; dim. 
1939, cand. med. 1947 II. - Lægekandi
dat 1947-49, skolelæge 1949-56, for 
tiden ingen stilling. - Adr. : Osted præste
gård pr. Roskilde.

Clausen, Brita, se Ulrich.

Clausen, Elisabeth Birkholm, se Lykke.

Cold, Eli, se Malmros.

Cowan, Lise, f. Dorph-Petersen, vær. 52,
1945 II—1949 I; f. 29. 6. 1922; dim. 
1941, cand. med. 1949 I. - Lægekandi
dat 1949—53, fra 1953 heldagsassistent 
ved Seruminstituttets serodiagn. afd. — 
Adr.: P. Bangsvej 230 st., Valby.

de Cros Dich, Aase, se Pedersen.

Dahl, Erikka Margrethe (Rikke), f. 
Henningsen, vær. 5, 1934 II—1938 II; f. 
20. 1. 1913; dim. 1931, cand. mag. (hi
storie-engelsk) 1939 I. — Adr.: Randers- 
vej 6, Hammel.

Dahl, Gudrun, se Solem.

Dahl, Marianne, se Nedergaard.

Dahl, Sanna, g. Niclasen, vær. 16, 1937 
1—1941 II; f. 3. 7. 1915; dim. 1934, 
cand. med. 1941 II. — Lægekandidat 
1941—44 og 1948—49, reservelæge 1945 
—47 og 1950—55, kst. kreds- og sygehus
læge Klakksvik, Færøerne 1949—50, fra 
1956 lægekandidat ved radiumstationen, 
Arhus. - Adr.: Fuglesangs Allé 975, Ar
hus.

Dalgaard, Bente, se Kristensen.

Dalgaard, Esther!, vær. 4, 1947 II- 
1950 I; f. 12. 4. 1922; dim. 1941, cand. 
med. 1950 I. - Fra 1950 lægekandidat 
ved Alborg amtssygehus. - Død 1951.

Dalhoff, Else, se Thomsen.

Dalgård, Aase, f. Vammen, vær. 35, 
1932 1-1936 I; f. 3. 6. 1909; dim. 
1927 (1929), cand. mag. (tysk-gymna
stik 1936 I. - Timelærer 1943-47, fra 
1947 adjunkt ved Marselisborg gymna
sium. - Adr.: Jyllands Allé 11, Arhus.

Dalsgård-Hansen, Dorthe, se Christian
sen.

Daugbjerg, Jenny, f. Pedersen, vær. 44,
1937 11-1942 II; f. 2. 4. 1914; dim. 
1934, cand. mag. (tysk-dansk-f ransk) 
1943. - Timelærer ved Arhus akademi 
1945-49, fra 1954 timelærer ved Mar
selisborg gymnasium. - Adr.: Bakkeheg- 
net 25, Hasle, Arhus.

Davidsen, Dagmar, f. Uhrenholt, vær. 
42, 1949 11-1953 II; f. 21. 4. 1926; dim. 
1946, cand. med. 1954 II. - Lægekandi
dat 1954-56, fra 1956 2. reservelæge. - 
Adr.: Rughaven 33, Alborg.

Davidsen, Karen Bülow, vær. 45, 1935 
1-1938 I; f. 27. 3. 1911; dim. 1928 
(1931 II), cand. mag. (engelsk-fransk)
1938 I, årskursus i gymnastik. - Adjunkt 
ved Vordingborg gymnasium 1939-44 og 
ved Sortedam gymnasium 1944-54, fra 
1954 lektor smst. - Adr.: Set. Annæ 
Plads 18l, Kbhvn. K.

Degnbol, Aase, annekset, 1955 11-1957 
I; f. 4. 2. 1929; dim. 1949 (1950), 
stud. med. - Adr.: Kildeløbet 8, Brøns
høj.

Deibjerg, Bodil, vær. 30, 1950 1-1953 
I; f. 15. 11. 1923; dim. 1942, cand. 
med. 1955 I. - Fra 1955 lægekandidat. 
- Adr.: Dehnsvej 61, Næstved.
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Dethlefsen, EllisI, f. Jørgensen,vær. 20, 
1938 11-1941 I; f. 18. 8. 1915; dim. 
1933, cand. act. 1941. - Sekretær i di
rektoratet for vareforsyning. - Død 1948.

Diament, Kirsten Aase, f. Moller, vær. 
46, 1943 1-1944 I; f. 6. 11. 1920; dim. 
1939, cand, polyt. (kemi) 1944 I. - 
Ansat hos S. Dyrup og Go. 1944-46, 
amanuensis ved Danmarks Tandlægehøj
skole 1946-51, ansat i Commissariat à 
l’Energie Atomique, Frankrig, 1951-53, 
fra 1953 Ingénieur, chef de section ved 
Régie Nationale des Usines Renault, 
Frankrig. - Studieoph.: Cavendish La
boratory, Cambridge 1948, Conservatoire 
National des Arts et Métiers, Paris, 1949 
-50. - Adr.: 2, Rue Sivel, Paris 14e, 
Frankrig.

Dich, Aase de Cros, se Pedersen.

Dirks, Johanna (Hanna), se Helms.

Domela, Herdis, se Nyegaard.

Dons, Inger, vær. 11, 1947 1-1952 I; 
f. 3. 2. 1927; dim. 1945, cand. mag. 
(dansk-historie) 1953 II. - Fra 1954 
medarbejder ved Gammeldansk Ordbog.
- Adr.: Grundtvigsvej 6 A, Kbhvn. V.

Dorph-Petersen, Lise, se Cowan.

Dresler, Ellen, f. Aagaard,vær. 41, 1932 
1-1935 II; f. 13. 10. 1907; dim. 1926 
(1927), cand. mag. (dansk-tysk) 1935 I.
- Vikar 1935-37, timelærer 1937-42, 
adjunkt 1942-54, fra 1954 lektor ved 
Esbjerg Statsskole. - Studieoph.: Berlins 
universitet 1929 og Reykjaviks universi
tet 1931. - Adr.: Havnegade 39, Es
bjerg.

Egebero, Inge, f. Rasmussen, vær. 42, 
1945 1-1950 I; f. 25. 1. 1923; dim. 
1941, (stud, polit.) - Adr.: Tagensvej 
23, Kbhvn. N.

Egelund, Gudrun, vær. 6 og 55, 1940 I 
-1943 II; f. 2. 3. 1918; dim. 1936, 
cand. med. 1943 II. - Lægekandidat 
1943-55, fra 1955 reservelæge ved Østif

ternes åndssvageanstalt, Andersvænge. - 
Litt, virks. : 4 tidsskriftartikler om pædia
triske og psykiatriske emner. - Adr. : 
Klokkestøbergade 23, Slagelse.

Ejlersen, Rita Agathe, vær. 4, 1936 II 
-1940 II; f. 11. 8. 1914; dim. 1933 
(1934 II), cand. mag. (tysk-dansk- 
fransk) 1942 II, accessit 1942. - Lærer
inde ved italiensk kollegium 1943-44, 
tolk i Royal Air Force 1944-46, fra 1947 
assistent og bibliotekar ved Det kgl. bib
liotek (Danmarks institut for internatio
nal udveksling af videnskabelige publi
kationer). - Studieophold: U.S.A. 1954- 
55 (AAUW International Study Grant). 
- Litt, virks.: ca. 30 kronikker og dag
bladsartikler fra Italien og U.S.A. - Adr. : 
Lille Strandvej 12 A, Hellerup.

Ejskjær, Inger, vær. 27, 1952 1-1954 
II; f. 20. 5. 1926; dim. 1945 (1946 II), 
cand. mag. (dansk-fransk) 1953 II. - 
Fra 1953 assistent ved Udvalg for Fol- 
kemaal. - Studieoph.: Uppsala 1954 
(svensk statsstipendium). - Bestyrelses
hverv: Faggrupperepræsentant (sprogvi
denskab) i F.B.V.A. - Litt, virks.: Brøn- 
dum målet, lydsystemet i en Sallingdia- 
lekt, 1954. - Adr.: Hvidtjørnevej 1, Van
løse.

Eliasson, Elsa, se Nielsen.

Elmby, Ruth, f. Gram, vær. 28, 1932 I- 
1935 II; f. 1.5. 1909; dim. 1927 (1928), 
cand. mag. (dansk-tysk) 1935 I. - Vikar 
1935-36, timelærer 1936-47 og 1949- 
51, fra 1951 adjunkt ved Holte gymna
sium. - Adr.: Solsortvej 43, Kbhvn. F.

Engberg, Eugenie, f. Kokine, vær. 55, 
1938 1-1940 II; f. 2. 4. 1916; dim. 1935, 
cand, polit. 1943 I, master of social 
science fra Columbia University, New 
York, 1956. - Sekretær i arbejds- og so
cialministeriet 1943-48, rektor for Den 
sociale skole 1948-54, konsulent for FN’s 
sociale departement i 1953, fra 1954 
fuldmægtig i socialministeriet. - Stipen
dium fra Danmark-Amerika-Fonden og 
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socialministeriet til studier i Amerika af 
gifte kvinders arbejdsproblemer 1948, 
studier ved Columbia University New 
York 1954-56. - Adr.: Blidahpark 44, 
Hellerup.

Engdahl, Inger, vær. 14, 1942 11-1947 
1; f. 10. 2. 1920; dim. 1939, cand. med. 
1947 I. - Resident Physician, Chicago 
1948-49, klinisk assistent på Finsenin- 
stituttet 1950-52, kandidat på Rigsho
spitalet 1954-55, fra 1955 klinisk assi
stent smst. - Studieoph.: Swedish Cove
nant Hospital, Chicago 1948-49. - Litt, 
virks. : 4 artikler om kirurgiske og bioke
miske emner, medforfatter til Adrenals 
in Surgery 1952. - Adr.: Smakkegårds
vej 129, Gentofte.

Engstrøm, Lisa, se Hjorth.

Erichsen, Ingeborg, f. Bade, vær. 52, 
1949 11-1953 II; f. 6. 8. 1925; dim.
1945 (1947), cand. mag. (engelsk-tysk) 
1956 I. - Adr.: Sirgræsvej 1001 th., Ka
strup.

Eriksen, Ellen Margit, vær. 20, 1932 I 
-1936 II; f. 27. 9. 1910; dim. 1929, 
cand. med. 1936 II, specialistanerkendel
se (psykiatri) 1947. - Lægekandidat 
1936-41, 2. reservelæge ved psykiatriske 
afdelinger 1941-50, fra 1950 psykiatrisk 
speciallæge ved Mødrehjælpsinstitutio
nen i Kbhvn., fra 1949 psykiatrisk kon
sulent i Dansk Forsorgsselskab. - Adr. : 
Fyrrevejen 53, Nærum.

Ering-Sørensen, (Lis) Karen, se Borch- 
Johnsen.

Espersen, Karen Marie, vær. 8, 1939 I- 
1942 I; f. 27. 12. 1919; dim. 1937, 
cand. polyt. (kemi) 1942 I. - Ansat ved 
F. L. Smidth & Co. A/S 1942-46, fra
1946 ved Holmegaards Glasværk A/S. - 
Studieoph. Ohio State University 1949- 
50 (AAUW International Study Grant). 
- Adr. : Holmegaards Glasværk A/S, 
Holme-Olstrup.

Faarbæk, Ruth, se Lauritzen.

Fabricius, Birgitta, se Bache.

Fallesen, Mary, g. Hansen, vær. 24, 
1932 1-1938 I; f. 23. 11. 1910; dim. 
1929, cand. med. 1938 I, specialistaner
kendelse (børnepsykiatri) 1955 og (psy
kiatri) 1956. - Lægekandidat 1938-51, 
reservelæge 1951-56, fra 1956 special
læge ved Københavns universitets bør- 
nepsykologiske klinik. - Litt, virks.: Tids
skriftartikler om pædiatriske emner. - 
Adr.: Jagtvej 200, Kbhvn. 0.

Fass, Karen Margrethe (Grethe), f. 
Wille, vær. 4, 1934 II - 1936 II; f. 12. 
3. 1910; dim. 1928 (1930), cand. mag. 
(historie-dansk) 1936 II; årskursus i 
gymnastik 1943. - Assistent ved Kunst
industrimuseet 1936-37, lærer ved Sorø 
højskole 1938-42, timelærer ved Arhus 
Katedralskole 1943-45, fra 1945 adjunkt 
smst. - Litt, virks.: Ca. 10 avisartikler 
om kulturhistoriske emner. - Adr.: Vig
go Stuckenbergsvej 27, Arhus.

Feil, Thyra Pontoppidan*, f. Pontop- 
pidan Thyssen, vær. 31, 1941 1-1946 I; 
f. 27. 3. 1920; dim. 1938, cand. mag. 
(historie-dansk-tysk) 1946, accessit. - 
Censor ved den amerikanske zone i 
Vesttyskland, translatør ved krigsforbry
derdomstolen i Nürnberg 1946-48. - 
Adr.: Hasenspringeweg 53, Salzgitter 
Bad, Tyskland.

Fiehn, Esther, f. Christensen, vær. 40, 
1943 1-1945 II; f. 18. 4. 1913; dim. 
1932 (1937), cand. med. 1945 II, spe
cialistanerkendelse (gynækologi og ob
stetrik) 1955. - Skuespillerinde 1932-37, 
lægekandidat 1945-51, fra 1951 reserve
læge, fra 1956 1. reservelæge ved Køben
havns kommunes fødeklinik, Martinsvej, 
og praktiserende speciallæge. - Litt, 
virks. : artikler om gynækologiske em
ner. - Adr.: Dronningensvej 12, Kbhvn. 
F.

Filtenborg, Helle, se Nørgaard.
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Fischer, Heinke, f. Arup, vær. 45, 1932 
1- 1932 II; f. 10. 5. 1912; dim. 1930, 
(stud. med.). - Kontorassistent i bolig
ministeriet. - Adr.: Amager Fælledvej 
26, Kbhvn. S.

Fischer, Inge Kjerte, f. Hansen, vær. 
49, 1945 11-1948 II; f. 19. 5. 1921; 
dim. 1940, cand. med. 1948 II. - Læge
kandidat 1948-53, fra 1953 lægeassi
stent. - Litt, virks.: 1 artikel om gruppe
terapi af tunghøre. - Adr.: Hammel
strupvej 34 st. tv., Kbhvn. SV.

Fischer-Jørgensen, Eli, vær. 49, 1933 I 
-1937 II; f. 11. 2. 1911; dim. 1929, 
cand. mag. (tysk-fransk) 1936 II, uni
versitetets guldmedalje 1935. - Under
visningsassistent ved Københavns univer
sitet 1939-43, fra 1943 lektor i fonetik, 
fra 1949 tillige medhjælpslønnet ama
nuensis. - Legater: J. L. Smiths stipen
dium 1939-44, Carlsbergfondets univer
sitetslegat 1948. - Studieoph.: Tyskland- 
Frankrig 1937-39 (stipendium fra Alex
ander von Humboldt-Stiftung), England 
og Holland 1946-47 (IFUW Ohio State 
Fellowship), U.S A. 1952 (Rockefeller 
stipendium). - Bestyrelseshverv: For
mand for Kvinderegensianersamfundet 
fra 1941, medlem af Kvinderegensens 
eforat fra 1950, medlem af bestyrelsen 
for Egmont H. Petersens Kollegium fra 
1952, medredaktør af „Acta Linguistica“ 
1947-56. - Litt, virks.: Dialektgeografi
ens betydning for opfattelsen af lydfor
andringer 1934, Almen Fonetik 1948, ca. 
16 tidsskriftartikler og ca. 40 anmeldel
ser vedrørende fonetiske emner. - Adr.: 
Teglværksgade 44, København 0.

Fischer-Jørgensen, Gerda, g. Andresen, 
vær. 46, 1937 11-1942 1; f. 11. 2. 1916; 
dim. 1935 (1936), cand. polyt. (kemi) 
1942 I. - Vikariater 1942, fra 1942 an
sat ved Sygekasselægemes Organisations 
Laboratorium, lærer ved Teknologisk In
stituts aftenskole for laboranter 1950-52. 
- Adr.: Emdrupbanke 88, Kbhvn, 0.. 

Flensborg, Inger, vær. 34, 1936 11-1938 
II; f. 15. 3. 1913; dim. 1931, cand. mag. 
(historie-engelsk) 1938 I, årskursus i 
gymnastik. - Mellemskolelærerinde 1940, 
adjunkt ved Nakskov gymnasium 1941— 
45 og Næstved gymnasium 1945-56, fra 
1956 lektor smst. - Adr.: Digevej 8, 
Næstved.

Flytkjær, Esther, se Hansen.

Foged, Petra, f. Refshaugc, vær. 5,
1932 1-1934 II; f. 1. 10. 1908; dim. 
1927 (1931 I), (stud, theol.). - Adr.: 
Hammerum.

Forno, Lysia K., f. Saxe, vær. 29, 1939 
11-1943 II; f. 14. 2. 1918; dim. 1936, 
cand. med. 1943 I, accessit for prisop
gave i neurologi 1946, specialistancrken- 
delse (neurologi) 1954. - Lægekandidat 
1943-48 og 1950-51, klinisk assistent 
ved neurologisk afd., Arhus kommune
hospital 1948-50, resident ved Massa
chusetts Memorial Hospital, Boston,
1952- 53, lægeassistent ved patologisk
anatomisk institut, Bispebjerg hospital
1953- 54, for tiden ingen stilling. - Stu
dieoph.: Massachusetts General Hospi
tal, Boston, 1951-52 (AAUW Interna
tional Study Grant). - Adr.: 827 Wash
ington Street, Colma, California, U.S.A.

Frederiksen, Grethe, se Pærregaard.

Freund, Vibeke, se Mosekilde.

Fribert, Nielsine, f. Bröckmann, vær. 
32, 1936 1-1940 I; f. 1. 6. 1913; dim. 
1932, (stud. mag. fransk-latin-græsk 
kultur). - Adr.: Aabrinken 108, Virum.

Friedmann, Karen, f. Vejlø, vær. 44,
1933 1-1935 II; f. 8. 3. 1907; dim. 
1929 (1930), cand. polit. 1935 II. - 
Sekretær i Det statistiske departement 
1935-36, fra 1942 agricultural econo
mist i U.S. Department of Agriculture, 
Foreign Agricultural Service. - Studie
oph.: U.S.A. 1936-37 (Danmarks ame
rikanske selskabs legat), Danmark og 
Grønland 1953 (stipendium fra Arctic 
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Institute til studium af „Transition in 
Greenland’s Economy“). - Litt, virks.: 
Diverse artikler om landbrugsøkonomi
ske forhold samt forskellige indberetnin
ger m. v. - Adr.: 6406 31st Street NW, 
Washington 15, DC, U.S.A.

Galschiøt, Karen, se Behrendt.

Gammelbo, Cecilie (Hanne), f. Borg- 
smidt-Hansen, vær. 12, 1946 11-1947 II; 
f. 25. 5. 1925; dim. 1943 (1945), (stud, 
jur.). - Adr.: Lyngbyvej 330 st. th., 
Gentofte.

Gedde, ase, vær. 22, 1948 I - 1950 II ; 
f. 14. 4. 1925; dim. 1944, cand. jur. 
1950 II. - Fra 1951 sagførerfuldmægtig.
- Adr.: Hostrupvej 9, Hillerød.

Gelsing, Kirsten*, f. Carsted, vær. 5 B, 
1955 11-1956 I; f. 4. 12. 1926; dim. 
1945 (1952), (stud. mag. biokemi). - 
Adr.: Raadhusvænget 37, Kastrup.

Gerner-Rasmussen, Magna, f. Rasmus
sen, vær. 2, 1949 1-1952 I; f. 4. 8. 1925; 
dim. 1944 (1945 II), cand. jur. 1952 I.
- Fung. sekretær i skattedepartementet 
1952-53, amtsfuldmægtig 1953-55. - 
Adr.: Nattergalevej 38, Kbhvn. NV.

Gjøl, Nanna, f. Glahn, vær. 27, 1942 I 
-1946 II; f. 19. 2. 1922; dim. 1940, 
cand. med. 1949 I. - Lægekandidat 
1949-56, fra 1956 lægeassistent. - Adr.: 
Bagerstræde 5 A1, Kbhvn. V.

Glahn, Nanna, se Gjøl.

Gram, Edith, se Krawack.

Gram, Elvira*, f. Christensen, vær. 26, 
1940 1-1943 II; f. 22. 1. 1914; dim. 
1934, cand. med. 1943 II. - Lægekan
didat 1943-46, reservelæge ved Set. 
Hans hospital 1946-48, lægekandidat på 
børneafdelinger og bømepsykiatriske af
delinger 1948-54, fra 1956 1. reserve
læge ved Sindssygehospitalet i Vester 
Vedsted. - Adr.: Sindssygehospitalet, 
Vester Vedsted.

Gram, Helga, se Hørliick.

Gram, Ruth, se Elmby.

Grandt, Maria (Maruschel), se Han
sen.

Gravesen, Karen Johanne, f. Hansen, 
vær. 36, 1948 1-1949 II; f. 23. 5. 1915; 
dim. 1933 (1940), cand. med. 1949 II.
- Lægekandidat 1950-1953, medicinsk 
forskningsassistent ved University of We
stern Ontario, London, Canada, 1953— 
54, fra 1955 2. reservelæge ved Central
sygehuset, Randers. - Litt, virks.: En 
artikel om karotinundersøgelser. - Adr.: 
Centralsygehuset, Randers.

Gregersen, Else From, se Pedersen.

Gregersen, Kirsten From, se Retbøll.

Grell, Merete, f. Raaschou, vær. 18, 
1944II- 19461; f. 10. 1. 1922; dim. 
1941, cand, polyt. (kemi) 19461. - 
Ansat hos firma Peter F. Heering 1946- 
51. - Adr.: Ny Strandvej 39, Humlebæk. 

Grüne, Kate** vær. 24, 1947 I - 1948 I; 
f. 18. 6. 1924; dim. 1943, (stud, polit.).
- Adr.: Strandmarksvej 35 A1, Valby.

Grønholt, Rita, se Andreassen.

Grønlund, Ellen, g. Hansen, vær. 20, 
1935 1- 19381; f. 28. 3. 1912; dim. 
1931, cand. mag. (tysk-gymnastik) 19381.
- Adjunkt 1938-47, timelærer v. Jelling 
seminarium 1947-53, fra 1953 højskole
mor og timelærer ved Askov højskole. - 
Studieoph.: München - 10 mdr. i studie
tiden (Studenterrådets udvekslingsstipen
dium). - Adr.: Askov højskole pr. Vejen.

Grønning, Carla, se Jørgensen.

Gylding-Sabroe, Lisbeth, f. Knudsen, 
vær. 31, 1952 II- 1954II; f. 21. 2. 
1928; dim. 1946, cand. med. 1954 II. - 
Fra 1954 lægekandidat, siden 1956 på 
Set. Elisabeths hospitals kirurgiske afd.
- Adr.: Vestre Kirkegårds Allé 20 5 th., 
Kbhvn. SV.
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Görtz, Grete Marie Vedel*, f. Thaa- 
rup, vær. 18, 1932 I - 1934 II; f. 10. 7. 
1909; dim. 1927, cand. med. 1934 II, 
embedslægeeksamen 1938, specialistaner
kendelse (børnesygdomme) 1942. - Læ
gekandidat 1934-40, 2. reservelæge ved 
Dr. Louises bømehospital 1940-42, 1. 
reservelæge smst. 1942-47, skolelæge i 
København 1939-54, ledende læge ved 
børneplejestation 1942-53, konsulent ved 
flygtningeforsorgen 1945-47, sanitetslæ
ge i København 1947-51, tillige prakti
serende speciallæge indtil 1954. - Litt, 
virks.: forskellige større og mindre ar
bejder inden for pædiatrien. - Ane Ca- 
thrinesvej 24, Kbhvn. F.

Gørtz, Maren, f. Sahlholdt, vær. 33,
1933 II- 1936 II; f. 17. 2. 1912; dim. 
1931, cand. med. 1939 I. - Lægekandi
dat 1939-42, fra 1942 praktiserende læ
ge. - Tilsynsførende læge ved Virum 
børnehave. - Adr.: Engbakken 17, 
Virum.

Gøtzsche, Helene, se Jensen.

Haber, Anne, f. Munk, vær. 26, 1945 II 
-1949 I; f. 2. 9. 1924; dim. 1942, (stud, 
mag., engelsk-gymnastik). - Adr.: Hal- 
vorsensvej 10, Blommenholm pr. Oslo, 
Norge.

Hagbard, Jytte, vær. 12, 1942 II-
1944 II; f. 23. 8. 1920; dim. 1938, cand. 
polit. 1944 II. - Sekretær i Generalse
kretariatet for Regeringens Beskæftigel
sesudvalg 1944-45 og i Overinspektionen 
for Børneforsorgen 1945-56, fra 1956 
fuldmægtig smst. - Adr.: Wiedeweltsgade 
212, Kbhvn. 0.

Halberg, Else, f. Andersen, vær. 14, 
1932 I- 1934II; f. 14. 4. 1908; dim. 
1926 (1927), cand. jur. 1934 II. - 
Sekretær i Invalideforsikringsretten 1934 
-46, fra 1946 fuldmægtig smst. - Adr.: 
Gardes Allé 18, Hellerup.

Halberg, Kirsten, vær. 54, 1932 II -
1934 II; f. 13. 2. 1907; dim. 1926, cand. 
mag. (historie-dansk) 1936. - Lærer ved 

den sociale skole i Nærum, kursusleder i 
København, timelærer ved Kolding gym
nasium, lærer ved Viggbyholmskolan 
ved Stockholm 1950-51, nu lærer i Ny
købing F. - Litt, virks.: „Talekunst“ 
1945, redaktør af „Kvinden“ 1946, af 
Danske Kvinders Arbog 1947 og „Intro
duction to Denmark“. - Adr.: Grønnevej 
47, Nykøbing F.

Halkjær, Grethe, f. Mortensen, vær. 25, 
1945 II- 1948 II; f. 4. 12. 1920; dim. 
1939 (1941 II), cand. mag. (tysk-gym
nastik) 1948 II. - Fra 1948 adjunkt ved 
Christianshavns gymnasium. - Adr.: 
Skottegården 75, Kastrup.

Halling, Birgit, se Henriksen.

Hammer, Gudrun, vær. 54, 1946 II - 
1949 II; f. 24. 1. 1921; dim. 1941, cand. 
med. 1949 II. - Fra 1949 lægekandidat 
og reservelæge, nu 2. reservelæge ved 
tuberkuloseafd. ved Roskilde Amtssyge
hus. - Adr.: Amtssygehuset, Roskilde.

Hange, Esther, annekset, 19481- 1951 
II; f. 8. 2. 1912; dim. 1933 (1947), 
cand. mag. (engelsk-dansk) 1951 II. - 
Fra 1951 kursuslærer på Vejlefjord høj
skoles eksamenskursus. - Adr.: Vejlefjord 
højskole, Daugaard st.

Hansen, Andrea, vær. 30, 1941 I - 1947 
I; f. 4. 1. 1919; dim. 1939, cand. jur. 
1947 I. - Fra 1947 sekretær i arbejds- 
og socialministeriet. - Adr.: Teglstrup
vej 34, Kbhvn. 0.

Hansen, Anna Marie, vær. 38, 1945 II 
- 1948 I; f. 4. 6. 1918; dim. 1940 (1941 
II), cand. polit. 1948 I. - Fra 1948 se
kretær i boligministeriet. - Adr.: Søborg 
Torv 74, Søborg.

Hansen, Asta Ulf, f. Hedegaard, vær. 
52, 1932 I- 1936 II; f. 24. 7. 1910; 
dim. 1928, cand. med. 1936 II, specia
listanerkendelse ( oto-rhino-laryngologi ) 
1950, dr. med. 1950. - Lægekandidat 
1936-1946, assistent ved Seruminstitut
tet 1947-48, lægeassistent 1948-51, re
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servelæge 1951-54, assistent ved Øre
sundshospitalets otol. afd. 1954-56, fra 
1950 praktiserende otolog. - Studieoph. : 
University of London (ear-nose-throat 
dep.) 1946 (IFUW International Study 
Grant). - Litt, virks.: Nogle undersøgel
ser over gramnegative, anaerobe, ikke- 
sporedannende bakterier 1950 (disp.), 
småartikler om otologiske emner. - Øre
læge Mahlers rejselegat 1954. - Adr.: 
Skovtoftebakken 16, Sorgenfri.

Hansen, Birthe Kaiberg, vær. 37, 
1954II- 1957 1; f. 2. 2. 1932; dim. 
1951, cand. polyt. (kemi) 1957 I. - Adr.: 
Svinget 20, Kbhvn. S.

Hansen, Dorde, se Larsen.

Hansen, Ellen, vær. 21, 1936 11- 1939 
I; f. 1. 1. 1913; dim. 1932, cand. mag. 
(engelsk-fransk) 1938 II. - Lærer 1941— 
42, vikar 1943-44, timelærer 1944-47, 
fra 1947 adjunkt ved Holte gymnasium.
- Adr.: Rudersdalsvej 96, Holte.

Hansen, Ellen, se Thorsen.

Hansen, Else Margrethe Skou, f. Bloch, 
vær. 25, 1948 I- 1952 II; f. 3. 9. 1922; 
dim. 1941 (1945), (stud, polyt.). -
Adr.: Sirgræsvej 44, Kastrup.

Hansen, Else Marrit f, se Isberg.

Hansen, Else Rønholt, vær. 26, 1932 I
- 1933 1; f. 29. 11. 1905; dim. 1924 
(1925), cand. mag. (engelsk-kristen- 
domskundskab) 1936. - Fra 1936 privat
lærer. - Adr.: Eckersbergsgade 23 st., 
Kbhvn. 0.

Hansen, Esther, f. Flytkjær, vær. 5, 
1942 1- 1943 II; f. 7. 12. 1919; dim. 
1938, cand. jur. 1945 II. - Statsadvokat
fuldmægtig 1945-46, dommerfuldmægtig 
1946-47. - Adr.: Bådsmandsstrædes ka
serne, Kbhvn. K.

Hansen, Gerda Uch, vær. 22, 1932 I — 
1937 I; f. 16. 1. 1911; dim.l930 (1931), 
cand. act. 1940 I. - Ansat i industrirå

det 1940-47, fra 1947 overassistent i 
forsikringsaktieselskabet Nye Danske af 
1864. - Adr.: Amagerbrogade 624, Kø
benhavn S.

Hansen, Gudrun Bramming, vær. 32, 
1932 I- 1935 II; f. 24. 5. 1908; dim. 
1929 (1930), cand. mag. (dansk-en
gelsk) 1935 II. - Timelærer 1938-43, 
adjunkt 1943-55, fra 1955 lektor. - 
Adr.: Carl Bemhardtsvej 46, Odense.

Hansen, Herdis Rye, se von Magnus.

Hansen, Ilse, vær. 13, 1940 II - 1945 I; 
f. 30. 8. 1916; dim. 1935, cand. mag. 
(tysk-dansk-gymnastik) 1945 II. - Vikar 
og kursuslærer 1945-47, timelærer 1947 
-50, fra 1950 adjunkt ved Frederikshavn 
gymnasium. - Adr.: Elmevej 23, Frede
rikshavn.

Hansen, Inge Kjerte, se Fischer.

Hansen, Inger Kirstine (Camilla), vær. 
54, 1949II- 1955 1; f. 16. 4. 1923; 
dim. 1945 (1946), cand. mag. (dansk
kristendomskundskab) 1955 I. - Fra 
1955 lærer på Ordblindeinstituttet. - 
Adr.: Rosenvængets Allé 32, Kbhvn. 0.

Hansen, Ingrid Reinhold *, vær. 17, 
1941 II- 1946 I; f. 26. 10. 1914; dim. 
1935 (stud. jur.). - Adr.: Ved Kilde
vældskirken 51, Kbhvn. 0.

Hansen, Johanne, vær. 14, 1934II — 
1938 1; f. 15. 8. 1909; dim. 1929 
(1931), cand. jur. 1938 I. - Fra 1942 
landsretssagfører, fra 1948 beneficeret 
sagfører. - Bestyrelseshverv: Medlem af 
forretningsudvalget for Dansk Samråd 
for FN. - Adr. : Mikkel Vibesgade 5, 
Kbhvn. K.

Hansen, Johanne Renata, se Caspersen.

Hansen, Karen Johanne, se Gravesen.

Hansen, Karen Marie, se Pedersen.

Hansen, Karen Ploug, se Astrøm.
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Hansen, Kirsten Poder, vær. 9, 1940 I
- 1945 II; f. 31. 10. 1908; dim. 1936, 
(stud, mag., engelsk-latin-dansk). - Med
arbejder ved Salmonsens leksikonredak
tion. - Adr.: Rosenvængets Allé 224 tv., 
Kbhvn. 0.

Hansen, Marie, se Maglebjerg.

Hansen, Maria Grandt (Maruschel), 
f. Grandt, vær. 25, 1937 I - 1940 II ; f. 
8. 3. 1916; dim. 1934, cand. mag. (en- 
gelsk-tysk-gymnastik) 1941 II. - Vikar 
1942, timelærer 1942-44, fra 1944 
adjunkt ved Niels Steensens gymnasium.
- Adr.: Vedbendvej 8, Hellerup.

Hansen, Mona, vær. 40, 1953 II - 1955 
I; f. 15. 5. 1929; dim. 1948 (1949), 
cand. mag. (naturfag (hovedfag: geolo
gi)) 1956 II. - Adr.: Grøndalsvej 361, 
Kbhvn. F.

Hansen, Ruth, f. Wichmann, vær. 13, 
1932 1 - 1936 II; f. 23. 2. 1910; dim. 
1929, cand. mag. (tysk-engelsk) 1936 II.
- Vikar 1940-41, lærer ved Haahrs sko
le, Svendborg, 1941-46, fra 1948 ved 
Hammel realskole. - Adr.: Urbakke vej 
7, Hammel.

Hansen-Stavnsbjero, Ruth, 
se Bruun-Pederssen.

Hansen, Sigrid, se Christiansen.

Hansen, Thora*, vær. 51, 1948II- 
1954 1; f. 2. 9. 1920; dim. 1946, cand, 
jur. 1954 I. - Fra 1954 sekretær i ar
bejdsdirektoratet. - Adr.: Josteinsvej 77, 
Bagsværd.

Hansen, Ulla, f. Jørgensen, vær. 44, 
19381 - 1941 I; f. 25. 7. 1915; dim. 
1934, (stud. med.). - Sagførersekretær.
- Adr.: Knud d. Storesvej 22, Roskilde.

Hansson, Anne, vær. 43, 1952 I - 
1957 1; f. 15. 12. 1929; dim. 1948 
(1949), cand. mag. (dansk-gymnastik) 
1956 II. - Medarbejder ved Den danske 
Ordbog. - Adr.: Vinhaven 532, Valby.

Harder, Vibeke, se Bærentzen.

Harfot, Inger, se Neerup.

Harhorn, Ellen Vlndfeldt, f. Jensen, 
vær. 29, 1934 II - 1939 II; f. 21. 12. 
1914; dim. 1933, cand. jur. 1939 II. - 
Dommerfuldmægtig i Nyborg 1939-50, i 
Storeheddinge 1950-54, fra 1954 i Kerte
minde. - Adr.: Kerteminde.

Harsberg, Ester, vær. 45, 1947 II -
1952 II; f. 14. 7. 1916; dim. 1935 
(1946), cand. mag. (engelsk-fransk)
1953 I. - Vikar ved forskellige gymna
sier, nu ved gymnasiet i Nakskov. - Adr. : 
Nakskov gymnasium, Nakskov.

Harsberg, Inger, f. Simonsen, vær. 27, 
1932 I- 1935 II; f. 5. 9. 1913; dim. 
1931 (1932 I), cand. mag. (tysk-dansk) 
1938 II. - Vikar 1939-41, fra 1941 
adjunkt ved Nykøbing Mors gymnasium.
- Litt, virks. : Den danske Børnebog i det 
19. Århundrede, 1942, nogle artikler om 
børnebøger. - Bestyrelseshverv: Formand 
for Dansk Kvindesamfunds Morsø Kreds 
fra 1950. - Adr.: Østergade 52, Nykø
bing Mors.

Hartvig, Magda, se Krogh.

Haulik, Agathe, f. Vejby Christensen, 
vær. 46, 1941 II - 1945 I; f. 25. 7. 1912; 
dim. 1931 (1937 II), cand. med. 1945 I.
- Lægekandidat 1945-48, ansat ved 
Dansk Røde Kors’ tuberkulosevacc. i 
Gzekoslovakiet 1948-49. - Adr.: Komo- 
ca okres N. Zamky, C.S.R.

Hedegaard, Asta, se Hansen.

Hedegaard, Karen, sc Kinch.

Heide-Jørgensen, Ingeborg, vær. 32, 
1946 1 - 1947 II; f. 13.8. 1922; dim. 
1941, cand. jur. 1947 II. - Fra 1947 
dommerfuldmægtig. - Adr. : Abildgaards- 
gade 352, Kbhvn. 0.

Helms, Elisabeth Friedericke Johanna 
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Kornhardt (Hanna), f. Dirks, vær. 56,
1932 1- 1937 II; f. 3. 1. 1913; dim. 
1930, cand. med. 1937 II. - Lægekandi
dat 1937-40, fra 1943 assistent ved 
Svendborg Amts Tuberkulosestation, fra 
1949 skolelæge. - Adr.: Sanatoriet ved 
Nakkebøllefjord, Fåborg.

Helms, Sara, f. Tønnesen, vær. 43 og 41,
1933 II- 1936 II; f. 10. 11. 1911; dim. 
1929, cand. mag. (latin-græsk) 1936 II, 
cand. med. 1946 II. - Leder af børnefor
sorg i Angmagsalik, Østgrønland, 1936 
-38, stud. med. 1939 I - 1946 II, læge
kandidat 1946-48 og 1951-53, fra 1954 
reservelæge ved Dronning Ingrids sana
torium, Godthåb, Grønland. - Adr.: Sa
natoriet, Godthåb, Grønland.

Henningsen, Erikka Margrethe 
(Rikke), se Dahl.

Henriksen, Birgit, f. Halling, vær. 28,
1953 II- 1956 1; f. 15. 9. 1933; dim. 
1951, stud. med. - Adr.: Rosengade 2 
A 3, Kbhvn. K.

Hermann, Inger Lise, f. Nielsen, vær. 21,
1954 1- 1956II; f. 25. 4. 1932; dim. 
1950, stud. med. - Adr.: Solbakken, Ve
stre Kirkegårds Allé 12, Kbhvn. F.

Hildebrand, Herdis*, vær. 47, 1944 II 
- 1949 II; f. 1. 7. 1920; dim. 1941, cand. 
jur. 1949 II. - Fung. sekretær i social
ministeriet 1949-50, sekretær i udenrigs
ministeriet 1950-55, fra 1955 vicekon- 
sul i Chicago. - Studieoph.: Holland 
195?. - Adr.: 190 East Chesnut Street, 
Chicago 11, Illinois, U.S.A.

Hingst, Karen f, se Svanhoff.

Hjorth, Lisa, f. Engstrøm, vær. 13, 
1936II- 19391; f. 7. 6. 1914; dim. 
1932, (stud. med.). - Adr.: Skærbæk.

Hoilund, Else, vær. 47, 1940 I - 1944 I; 
f. 19. 10. 1917; dim. 1936, cand. med. 
1944 I, Diploma of Tropical Medicine. - 
Lægekandidat 1944-46, fra 1946 læge
missionær under Santalmissionen i In

dien, fra 1948 medical-officer-in-charge 
ved Rajadighi Christian Hospital. - Stu
dieoph.: Edinburgh 1946. - Adr.: P. O. 
Boirgachi, Maida District, West Bengal, 
Indien.

Holm, Inga Mørkøv, vær. 1, 19441- 
1947 I; f. 8. 9. 1918; dim. 1937 (1940), 
cand. med. 1947 I. - Fra 1947 lægekan
didat. - Studieoph.: Paris 1953. - Adr.: 
Søborg Torv 35, Søborg.

Holm, Lizzie Hübschmann, vær. 17y 
1932 1- 1938II; f. 3. 11. 1911; dim. 
1930 (1931), cand. mag. (fransk-dansk) 
1938 I. - Ansat i industrirådet 1939-46, 
i Red Barnet (Syrien, Tyskland, Rumæ
nien, Ungarn) 1947-50, fra 1955 tale
pædagog. - Adr.: Finsensvcj 46 A4, 
Kbhvn. F.

Horstmann, Agnete, se Munch-Petersen.

Horstmann, Gerda Inge, 
se Christensen-Dalsgaard.

Hove, Bodil Kathrine, se Boscrup.

Hulgaard, Ellen!, vær. 30, 1932 I— 
1935 II; f. 31. 12. 1903; dim. 1922 
(1926), cand. med. 1936 II, specialist
anerkendelse (psykiatri) 1954. - Læge
kandidat og reservelæge 1936-41, prakti
serende læge i Roskilde 1941-51, læge
kandidat ved neurologiske og neurokirur
giske specialafdelinger 1951-53, fra 1953 
reservelæge, fra 1955 2. reservelæge ved 
Sindssygehospitalet i V. Vedsted. - Død 
1955.

Humlum, Inge, vær. 21 og 48, 1939 II- 
1944II; f. 21. 4. 1915; dim 1932 
(1936), cand. mag. (engelsk-dansk-tysk) 
1944 II. - Lærer ved Høng studenter
kursus 1945-51, fra 1953 adjunkt ved 
Ribe Katedralskole. - Adr.: Stadionsvej 
131, Ribe.

Hunderup-Jensen, Karen, vær. 13 og 55, 
1939II- 1942 I; f. 13. 7. 1917; dim. 
1936, cand. polyt. (kemi) 1942 I. - 
Ansat ved Quist laboratorium, Arhus, 
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1942-45, ansat ved direktoratet for ar
bejdstilsynet 1945-52, fra 1952 fabriks
inspektør i Thisted. - Adr.: Vegendal- 
gården 12 B, Thisted.

Høher, Rigmor, se Berg.

Højberg, Gunvor, vær. 10, 19521- 
1957 1; f. 2. 11. 1930; dim. 1949, cand. 
polit. 1957 I. - Adr.: Vesterbrogade 913, 
Kbhvn. V.

Højensgaard, Inger, f. Mogensen, vær. 
56, 1942 II - 1944 I; f. 14. 2. 1917; dim. 
1935 (1937 II), cand. med. 1945 I, 
spccialistanerkcndelse (øre-, næse-, hals
sygdomme) 1954. - Lægekandidat, assi
stent og reservekirurg på kirurgiske og 
otologiske afdelinger, for uden ingen 
fast stilling. - Studieoph.: Karolinska 
Sjukhuset, Stockholm (stipendium fra 
foren, for Nord. Akadem. Samarbejde).- 
Litt, virks.: Forskellige artikler om øre-, 
næse-, halssygdomme. - Adr.: Amtssyge
huset, Arhus.

Højlund, Else, se Hoilund.

Hørluck, Helga, f. Gram, vær. 24, 
1941 I- 1942 II; f. 30. 8. 1916; dim. 
1935, (stud, mag., historie-tysk-gymna- 
stik). - Adr.: Skodborg, Sønderjylland.

Høyer, Anne Cathrine (A.G.), f. Mad
sen, vær. 17, 1937 II-1941 I; f. 16. 8. 
1916; dim. 1935, cand. mag. (dansk- 
fransk-tysk) 1943 II. - Vikar 1944-45, 
timelærer ved Johannesskolen 1945-49, 
fra 1949 adjunkt smst. — Adr.: Borre- 
krattet 14, Kgs. Lyngby.

Høyer, Inger, se Berthelsen.

Irgens-Møller, Grethe, se Simonsberg.

Isberg, Else Marrit f, f- Hansen, vær. 
19, 1932 I- 1937 I; f. 11. 3. 1905; dim. 
1923 (1929), cand. med. 1939 I. - 
Lægekandidat 1939-45, vikar og amanu
ensis for praktiserende læger 1945-54. - 
Død 1955.

Isen, Kirsten Bønløkke, vær. 30, 
1953 II- 1955 1; f. 10. 2. 1927; dim. 
1948, cand, theol. 1954 II. - Efter eksa
men beskæftiget ved undervisning og sy
gepleje, for tiden midlertidigt ansat som 
medhjælper ved „Statens Arkiv for hi
storiske film og stemmer“ (Nationalmu
seet). - Adr.: Gersonsvej 21, Hellerup.

Israelsen, Else, se Andersen.

Iversen, Ellen, se Andersen.

Iversen, Inger, se Pedersen.

Jacobs, Anne Louise, (Abelone), f?Nør- 
vig, vær. 26, 1949 I- 1952 I; f. 19. 12. 
1927; dim. 1946 (1947 II), cand. mag. 
(musik-engelsk) 1956 II. - Fra 1956 
adjunkt-aspirant ved Duborgskolen, 
Flensborg. — Adr. : Duborgskolen, c/o 
Gråsten Bank, Kruså pr. Padborg.

Jacobsen, Birte, vær. 45, 1943 II - 1948 
II; f. 2. 3. 1924; dim. 1941, cand. mag. 
(engelsk-latin-græsk kultur) 1948 I. - 
Fra 1949 adjunkt ved Fredericia gym
nasium. - Studieoph. : University of Penn
sylvania, U.S.A., 1955-56. - Adr.: Ny
marksvej 10 A, Fredericia.

Jacobsen, Petrea, vær. 6 og 49, 1938 I - 
1941 II; f. 26. 1. 1914; dim. 1932, cand. 
med. 1941 II. - Lægekandidat. - Adr.: 
Christiansfeldvej 51, Haderslev.

Jakobsen, Ellinor, vær. 19, 1946II- 
1948 I; f. 22. 1. 1917; dim. 1939 (1940), 
cand. jur. 1948 I. — Sagførerfuldmægtig 
1948-53, fra 1953 landsretssagfører. - 
Adr. : Bredgade 25 A4, Kbhvn. K.

Jakobsen, Karen Marie, vær. 1, 1948 I 
- 1949 II; f. 13.12.1913; dim. 1941, 
cand. med. 1949 I.-Fra 1949 lægekan
didat. - Adr.: Oliversvej 261, Glostrup.

Jelsbak, Kirsten, se Murillo.

Jensen, Aase, se Johansen.

Jensen, Ellen Margrethe, vær. 38, 1938 
1-1941 I; f. 27.10.1915; dim. 1935, 
(stud, mag., tysk-dansk-fransk). - Bi
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bliotekssekretær ved lægebiblioteket på 
De medicinske afdelinger, Århus kommu
nehospital, og lægebiblioteket, Sindssyge
hospitalet ved Arhus. - Adr.: Rislundvej 
6, Risskov.

Jensen, Ellen Vindfeldt, se Harhom.

Jensen, Else, se Andreassen.

Jensen, Gerda, se Bentzen.

Jensen, Gudrun, f. Nielsen, vær. 21, 1939 
I- 1939II; f. 12.7.1915; dim. 1933 
(1934 II), cand. mag. (matematik-fysik) 
1942 II. - Timelærer 1943-44, vikar 1944 
-46, timelærer 1946-50, fra 1950 adjunkt.
- Adr.: Raunstrupvej 13, Vanløse.

Jensen, Gudrun Dam, se Rude.

Jensen, Hanne Marie, se Svendsen.

Jensen, Helene Kjærsgaard, f. Gøtzsche, 
vær. 3, 1932 I- 1934 I; f. 14.4.1908; 
dim. 1930, (stud, mag., historie-engelsk).
- Sammen med ægtefælle leder af 4. maj 
kollegiet i Esbjerg 1950-54. - Adr.: 
Ewalds Allé 95, Esbjerg.

Jensen, Inger Lise, vær. 28, 1947 II - 
1953 1; f. 6. 12. 1926; dim. 1945, cand, 
med. 1953 I. - Lægekandidat 1953-54, 
fra 1955 narkoselæge ved Bispebjerg ho
spital. - Adr.: Skolegade 9, Ringsted.

Jensen, Ingrid Vernegård, se Staffeldt.

Jensen, Johanne Kirstine Lyhne, (Han- 
ne), se Christensen.

Jensen, Kirsten, se van Winkel.

Jensen, Kirsten, f. Petersen, vær. 34, 
1946 II - 1949 II; f. 25. 6. 1924; dim. 
1942, cand. mag. (gymnastik-naturfag) 
1950 I. - Vikar 1950-51, timelærer 1951- 
54, fra 1954 adjunkt. - Adr.: Nordisk 
kollegium, Strandboulevarden 30, Kbhvn. 
0.

Jensen, Kirsten Sylvest, se Møller.

Jensen, Kirstine Ladefoged, (Stine), 
vær. 7, 1932 I- 19341; f. 15. 1. 1907; 
dim. 1926, cand. med. 1934 I. - Læge

kandidat 1934-37, vikarierende distrikts
læge på Grønland (Godthåb) 1935-36, 
reservelæge 1937-39, fra 1939 praktise
rende læge. - Røde Kors’ fortjenstmedalje 
1952, - Off. hverv: Medlem af folketin
get 1947-50, fra 1956 medlem af Lands
nævnet for Børneforsorg, fra 1943 med
lem af Folkevirkes forretningsudvalg, 
medlem af Grønlandskommissionen 1949- 
50, medlem af Svangerskabskommissio
nen 1950-53. - Adr.: Mikkel Vibesgade 
l3, Kbhvn. K.

Jensen, Lilly Vestergaard, vær. 50, 
1944 II- 19501; f. 16.3. 1914; dim.1941 
(1942), cand, theol. 1950 I. - Forstan
derinde for Hjemmenes Sygehjælp. - 
Adr.: Carl Johansgade 2, Kbhvn. 0.

Jensen, Mary Elisabeth, vær. 7, 1934 I
- 1936II; f. 6.12.1908; dim. 1928, 
cand. med. 1936 II. - Lægekandidat, 
assistent og reservelæge 1936-51, fra 
1946 praktiserende læge. - Adr.: Dr. 
Tværgade 52 A6, Kbhvn. K.

Jensen, Sigrid Anker, vær. 30 og 52, 
1935 11- 1937 II; f. 14. 3. 1912; dim. 
1930, cand. mag. (fransk-dansk) 1939
I. — Kontorist. - Marstrandsgade 28, 
Kbhvn. 0.

Jensen, Vibeke, vær. 46, 1952 I - 1955 
II; f.l5. 2. 1930; dim. 1948, cand. mag. 
(tysk-latin) 1955II. - Vikar 1955-56, 
fra 1956 timelærer ved Frederikshavn 
gymnasium. - Adr.: Danmarksgade 47, 
Frederikshavn.

Jeppesen, Frieda, f. Nielsen, vær. 24, 1951 
I- 1953 II; f. 27. 11. 1926; dim. 1947, 
cand. med. 19561. - Fra 1956 lægekan
didat. - Adr.: Hvidovrevej 289, Valby.

Jessen, Kirsten, se Schiøler.

Jexlev, Telma, g. Larsen, vær. 4, 1943 I
- 1947 II; f. 11.10.1920; dim. 1940, 
cand. mag. (histørie-dansk-engelsk) 1947
II. - Medarbejder ved Diplomatarium 
Danicum 1948-52, redaktør smst. 1952- 
54, medarbejder ved ordbog 1954-56, fra 
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1956 videnskabelig assistent. - Studie
oph.: Sverige 1943-44 og Lysebu, Norge 
1947-48. - Adr.: Tomerosevej 691, Her
lev.

Joensen, Astrid, se Klein.

Johannsen, Dora, f. Schmidt, vær. 2, 
1933 II - 1935 I; f. 14. 7. 1908; dim. 
1927, cand. mag. (tysk-engelsk) 1935 
I. - Timelærer 1940-43. - Adr.: Klaus 
Grothstr. 26, Flensburg.

Johansen, Aase*, f. Jensen, vær. 23, 
1944 I - 1945 I; f. 1. 12. 192O;dim. 1939, 
(stud. med.). - Adr.: Nordenskov.

Johansen, Ellen Vedel*, f. Vedel, vær. 
3, 1946 I-1949 II; f. 2.5.1921; dim. 
1941, cand. mag. (dansk-engelsk) 1949.
- Adr.: L. I. Brandes Allé 62, Kbhvn. V.

Johansen, Ellinor, se Rienecker.

Johansen, Magdalene, (Lene), vær. 5 A, 
1949 II- 1954II; f. 15. 5. 1925; dim. 
1944 (1945), cand. mag. (historie - kri
stendomskundskab) 1954 I. - Fra 1955 
lærer ved Idrætshøjskolen i Sønderborg.
- Adr.: Idrætshøjskolen, Sønderborg.

Johansen, Stinno, se Sørensen.

Johnsen, Anna Elisabeth, se Mikkelsen.

Jônsdottir, Svanhildur, (Svana), se 
Svane.

Jonsen, Gunild*, vær. 19, 1937 1- 1942 
I; f. 11.10.1911; dim. 1931 (1933), 
cand. jur. 1942 I. - Dommerfuldmægtig 
i Nykøbing Mors 1942, sekretær ved Kø
benhavns byret 1943-46, fuldmægtig smst. 
1946-50. - Adr.: Ringkøbinggade 3, 
Kbhvn. 0.

Justesen, Grethe, vær. 53, 1949II - 
1952 I; f. 22. 4. 1914; dim. 1933 (1943), 
cand. med. 1952 I. - Lægekandidat 1952- 
53, fra 1953 2. reservelæge. - Adr.: Fleg- 
borg 92, Vejle.

Juul-nyholm, Gunhild, f. Andersen, vær. 
51, 1932 I- 1934 I; f. 18.2.1909; dim. 
1927, (stud, mag., gymnastik-geografi), 
faglærereksamen. - Fra 1934 gymnastik
lærerinde ved Københavns skolevæsen. - 
Adr.: Ryvanggaard, St. Magleby.

Jørgensen, EllisI, se Dethlefsen.

Jørgensen, Carla Grønning, f. Grøn
ning, vær. 22, 1942 I - 1945 II; f. 14. 1. 
1914; dim. 1933 (1939), cand. jur. 1945 
II. - Dommerfuldmægtig 1945-46, sekre
tær ved mødrehjælpsinstitutionen i Kø
benhavn 1946-47, fra 1947 i Landsnæv
net for Børneforsorg. - Adr.: Æblegår
den 17, Lyngby.

Jørgensen, Marie, (Misse), se Carøe.

Jørgensen, Nelly, vær. 33, 1932 I - 1933 
II; f. 13.12.1910; dim. 1930, (stud, 
mag., tysk-fransk). - Realskolelærerinde 
1934-35, biblioteksassistent 1936-52, fra 
1952 pensioneret. - Adr.: Vestre Ring
gade 114, Arhus.

Jørgensen, Randi Søgaard, f. Juncker 
Sørensen, vær. 2, 1943 I - 1945 II; f. 30.
10. 1918; dim. 1937, cand. med. 1945 II. 
- Fra 1948 lægekandidat. - Adr.: Torve
stien 39, Brøndbyøster.

Jørgensen, Ulla, se Hansen.

Kastrup, Alice f, vær. 35, 1937 I - 1943 
I; f. 11.2.1914; dim. 1932 (1935), 
cand. mag. (fransk-tysk-latin) 1944. - 
Vikariater ved forskellige gymnasieskoler 
1944-46. - Død 1947.

Kibæk, Dagny, se Matthiesen.

Kinch, Karen, f. Hedegaard, vær. 1, 
1935 II- 1938 II; f. 1.5.1909; dim. 
1931, cand. med. 1939 I. - Lægekandidat 
1939-40, praktiserende læge i Århus 
1941-47 og fra 1947 på Holmsland. - 
Adr.: Holmsland pr. Ringkøbing.
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Kirketerp-Møller, Hertha, vær. 42, 
1932 I- 19361; f. 20.10.1908; dim. 
1927, (stud. med.). - Adr.: Vinkelvej 26, 
Lyngby.
Kjær, Ingrid, f. Boye, vær. 5 A, 1942 I
- 1942 II; f. 21.8.1916; dim. 1934, 
cand. jur. 1942 II. - Forskellige stillinger 
som sekretær og politifuldmægtig, p. t. 
forsorgssekretær i Dansk Forsorgsselskab.
- Bestyrelseshverv: Bestyrelsesmedlem af 
Dansk Forsorgsselskab i Alborg 1951-55 
og af Dansk Kvindesamfund, Alborg afd., 
1954-55. - Adr.: Buddingevej 19 B, 
Lyngby.

Kjølbye, Maja, f. Lauritzen, vær. 7, 1943
I- 1945II; f. 2.12.1918; dim. 1937, 
cand. med. 1945 II. - Lægekandidat 
1945-48, fra 1948 skolelæge. - Adr.: Bir
keallé 5, Kolding.

Klein, Astrid, f. Joensen, vær. 41, 1937
II- 19401; f. 29.1.1912; dim. 1934 
(1935), cand. med. 19431, specialist
anerkendelse (tuberkulose) 1955. - Læ
gekandidat 1943-46 og 1951-52, vikar 
for praktiserende læge 1946-47, reserve
læge 1947-51 og fra 1952. - Litt, 
virks. : Medforfatter ved „Hypoxæmi- 
grenze und Beurteilung der Arbeitsfähig
keit bei 55 unfachgelernten Arbeitern“.
- Adr.: Spangsbjerg sanatorium pr. Es- 
bjerg.

Klei van, Inge, f. Parbøl, vær. 40 og 52, 
1952 I - 1956 I; f. 6. 7. 1931 ; dim. 1950, 
stud. mag. (eskimoiske sprog og kultur).
- Studieoph.: Grønland. - Adr.: Col- 

„bjørnsensgade 125, Kbhvn. V.

Knattrup, Esther, f. Andersen, vær. 3, 
1934 I- 1935 I; f. 7. 2. 1912; dim. 1930 
(1931), (stud, mag., naturhistorie-geo
grafi). - Laboratoriearbejde 1935-38. - 
Adr.: Jens Munksvej 24, Arhus.

Knudsen, Bodil, f. Støvring-Nielsen, vær. 
37, 1949 I- 1954 I; f. 17.6.1928; dim. 
1947, cand. mag. (naturhistorie-geografi) 
1954II. - Honorarlønnet videnskabelig 
assistent. - Adr.: Fyrrevejen 30, Nærum. 

Knudsen, Gerda Bødker!, vær. 39, 1939 
I - 1943 I; f. 3. 2. 1916; dim. 1935, cand. 
med. 1943 I. - Lægekandidat 1943-45. - 
Død 1946.

Knudsen, Lisbeth, se Gylding-Sabroe.

Kokine, Eugenie, se Engberg.

Korsgaard, Julie, (Tølle), f. Ettrup Pe
tersen, vær. 34, 1932 I - 1936 II; f. 11. 
3. 1912; dim. 1930, cand. med. 1937 II. 
- Lægekandidat 1937-42, fra 1941 prak
tiserende læge. - Adr.: Alrunevej 27, 
Hellerup.

Kortenbach, Birthe, f. Probst, vær. 24, 
1950II- 1952 I; f. 28.4.1925; dim. 
1944, cand. jur. 1952 I. - Sagførerfuld
mægtig og medhjælper i Det udenrigs
politiske Selskab 1952-55. - Adr.: Olden- 
zaalsestraat 47, Enschede, Holland.

Kragh, Gerda|, vær. 38, 1932 1- 1934 
I; f. 14. 10. 1909; dim. 1928, (stud, 
med.). - Korrektør. - Død 1956.

Krarup, Bodil, f. Langballe, vær. 53, 
1932 1 - 1932 II; f. 19.9.1906; dim. 
1924 (1929), (stud, mag., nordisk filo
logi). - Adr.: Wibrandtsvej 41, Kbhvn. 
S.
Krawack, Edith, f. Gram, vær. 9, 1948 
I- 19491; f. 14.5.1925; dim. 1944, 
cand. polyt. (kemi) 19491.-Ansat ved 
A/S Glud & Marstrands Fabriker 1949- 
51. - Adr.: Grumstolsvej 58, Højbjerg.

Kring, Karen, f. Mogensen, vær. 53, 
1935 II - 1939 I; f. 6. 1. 1913; dim. 1931 
(1932), cand. mag. (historie-gymnastik) 
1938 II. - Timelærer 1939-42, adjunkt 
ved Nørre gymnasium 1942-56, fra 1956 
lektor smst. - Adr.: Grøndalsvej 36, 
Kbhvn. F.

Kristensen, Anna Kloppenborg, f. 
Thomsen, vær. 43, 1934 I - 1936 II; f. 
21. 2. 1911; dim. 1929, cand. med. 1936
II. - Lægekandidat 1936-40, fra 1940 
praktiserende læge og skolelæge. - Adr.: 
Nørre Aby.
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Kristensen, Bente Saustrup, f. Dalgaard, 
vær. 25, 1954 I- 1956 I; f. 26.3.1931; 
dim. 1950, cand, polyt. (kemi) 19561.
- Fra 1956 amanuensis II ved Dan
marks Tandlægehøjskole, teknologisk afd.
- Adr. : Lillekær 69, Valby.

Kristensen, Birte, se Milhøj.

Kristensen, Hanne, se Adrian.

Krog, Annelise, se Lilholt.

Krogh, Inge, vær. 31, 1946 I - 1949 II; 
f. 13. 11. 1920; dim. 1939 (1940), cand, 
med. 1949 II. - Lægekandidat 1949-52, 
fra 1952 1. reservelæge. - Litt, virks.: 
3 tidsskriftsartikler i Nordisk Medicin 
og Ugeskrift for Læger. - Adr.: Chri- 
stiansfeldvej 10, Haderslev.

Krogh, Magda, f. Hartvig, vær. 9, 1945 
II- 1946 II; f. 10. 7. 1913; dim. 1938, 
cand, theol. 1946 II. - Fra 1947 sammen 
med ægtefælle missionær i Santalmissio- 
nen i Indien, lærer ved Santal Theologi
cal Seminary. - Adr.: Benagaria P. O. 
Santal Parganas, Bihar, Indien.

Kromann, Inger, g. Brauer, vær. 2, 1953 
I- 1954H; f. 28.2. 1925; dim. 1945 
(1946 II), cand. med. 1955 I. - Fra 1955 
lægekandidat, siden 1956 ved anæstesio- 
logiske afd., Centralsygehuset, Hillerød.
- Adr.: Bakkedraget 2 B, Hillerød.

Kryger-Baggesen, Bente, se Laursen.

Kvidbæk, Kate, se Møller.

Ladefoged, Kirstine, se Jensen.

Lampe, Lotte, se Sahl-Nielsen.

Langballe, Bodil, se Krarup.

Lange, Annette, f. Poulsen, vær. 10 og 
5, 1943 II- 1945 I og 1946 I - 1948 II; 
f. 10. 7. 1924; dim. 1942 (1943), cand, 
mag. (fransk-latin) 1950 I. - Fra 1951 
undervisningsasssistent ved Københavns 
universitet. - Adr. : Overbys Allé 30, 
Valby.

Lange, Gerda, f. Nellemann Larsen, vær. 
31, 1949 II- 1952 II; f. 3.7. 1927; dim. 
1945 (1946), cand. mag. (engelsk-tysk) 
1954 IL - Adr.: Bystævnevej 412, Bol
bro, Odense.

Langhoff, Grethe, vær. 14, 1949II- 
1953 II; f. 18. 11. 1922; dim. 1940 (1946 
I), cand. mag. (engelsk-gymnastik) 
19531. - Fra 1953 timelærer. - Adr.: 
Nordborggade 84 th., Kbhvn. 0.

Larsdatter Thomsen, Nora, g. Bösche, 
vær. 15, 1939 I- 1942 I; f. 11.3.1915; 
dim. 1934 (1936), cand. jur. 1942 1. - 
Sagførerfuldmægtig 1942-43, sekretær i 
direktoratet for vareforsyning 1943-44, i 
mødrehjælpen 1944-45, i skattedeparte
mentet 1945-49, ansat ved det danske 
generalkonsulat i Hamborg 1950-52, fra 
1956 forsorgsassistent i Kolding. - Litt, 
virks. : Ga. 20 kronikker og radioforedrag, 
fortrinsvis om historiske og personalhi- 
storiske emner. - Adr.: Vejlevej 14, 
Kolding.

Larsen, Anna Dorothea, (Dorde)*, f. 
Hansen, vær. 43, 1938 I- 1943 I; f. 14. 
5. 1916; dim. 1933, mag. art. (kunsthi
storie) 1942 II. - Sekretær i foreningen 
til hovedstadens forskønnelse til 1946.
- Litt, virks.: Medarbejder ved „Kunst i 
Privateje“ og Weilbachs Kunstnerleksi
kon. - Adr.: Silver Sands 14 D, Carter 
Rd., Bandra, Bombay 20, Indien.

Larsen, Carmen, se Sørensen.

Larsen, Ellen, vær. 13, 194911- 1954 
II; f. 3. 7. 1922; dim. 1945, cand. mag. 
(dansk-tysk) 1954 IL - Vikar 1954-55, 
fra 1955 timelærer ved Vordingborg 
gymnasium. - Adr.: Færgegaardsvej 331, 
Vordingborg.

Larsen, Else Inge (Zarah), vær. 23, 
1936 II- 1939 II; f. 13.4.1914; dim. 
1932, cand. mag. (tysk-fransk) 1939 1.
- Timelærer 1943-46, fra 1947 adjunkt, 
nu ved Skt. Annæ gymnasium, Køben
havn. - Adr.: Brigadevej 40, Kbhvn. S.
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Larsen, Gerda Nellemann, se Lange.

Larsen, Inge Bundgaard, se Povlsen.

Larsen, Inge Marie, vær. 8, 1943II - 
19441; f. 2.8.1920; dim. 1939, cand. 
polyt. (kemi) 19441. - Ansat ved labo
ratoriet for almen tekn. kemi 1944-45, 
ved A/S Danydea 1945-48, fra 1948 ved 
A/S Bing & Grøndahls Porcelænsfabrik.
- Adr.: Brøndbyøster Torv 754, Glostrup.

Larsen, Ingeborg, vær. 19, 1948 I - 1953 
II; f. 30.8.1923; dim. 1942 (1945), 
cand. mag. (engelsk-fransk) 1953 II. - 
Fra 1953 vikar. - Adr.: Høgesti 7, Kol
ding.

Larsen, Lilian Unmack, vær. 53, 1938
I- 1943 II; f. 17.8.1915; dim. 1934 
(19361), cand. mag. (dansk-tysk-gym- 
nastik) 1943 II. - Timelærer ved Horsens 
Statsskole 1943-46, fra 1946 adjunkt 
smst. - Adr.: Kraghsvej 41, Horsens.

Larsen, Vibeke, f. Lundt, vær. 25, 1940
II- 1945 II; f. 5.6.1917; dim. 1936, 
cand. mag. (engelsk-latin-græsk) 1945 I.
— Vikar 1945-46, lejlighedsvis oversæt
telsesarbejde. - Adr.: Bredevej 15, Vi
rum.

Larsson, Nanna Sophie Trappaud, f. 
Rønne, vær. 41, 1936 II - 1937 II; f. 
7.4.1912; dim. 1930, cand. mag. (na
turhistorie-geografi) 1942II. - Ikke-vi- 
denskabelig assistent ved Rigshospitalets 
øjenafd. 1937-46, vikar ved forskellige 
skoler 1953-55, fra 1956 timelærer ved 
Johannesskolen, København. - Adr.: 
Holger Danskesvej 884, Kbhvn. F.

Lassen, Inga, f. Bregn, vær. 23, 1941 I — 
19441; f. 19. 12. 1920; dim. 1939, cand. 
polyt. (kemi) 19441. - Ansættelse som 
ingeniør 1944-50. - Adr.: Risebækvej 9, 
Kastrup.

Lauridsen, Hedvig, vær. 16, 1944II- 
1949II; f. 26. 11. 1910; dim. 1941, 
cand. mag. (klassisk filologi-gymnastik) 

1949 I. - Timelærer 1950-52, fra 1952 
adjunkt ved Svendborg gymnasium. - 
Adr.: Bella Vista, Svendborg.

Lauritzen, Maja, se Kjølbye.

Lauritzen, Ruth, f. Faarbæk, vær. 5, 
1953 II- 1955 II; f. 9. 8. 1930; dim. 
1949 (1950 II), cand. mag. et mag. 
scient. 1955 II. - Vikar 1955-56, fra 
1956 adjunktasp. ved Frederiksberg gym
nasium. - Adr.: Buddingevej 326, st. tv., 
Søborg.

Laursen, Bente Friis, f. Kryger-Bag- 
gesen, vær. 29, 1944 I- 1948 I; f. 6. 7. 
1923; dim. 1942, cand. polyt. (kemi)
1948. - Ansat i A/S Otto Mønsted 1948 
-51. - Studieoph.: Trainee i U.S.A. 
1952-53 (Danmark-Amerika Fondet). - 
Adr.: Ekbacksvägen 4, Ektorp, Sverige.

Laursen, Esther Elkjær, vær. 1, 1941 I
- 19441; f. 1. 10. 1917; dim. 1936, cand. 
med. 1944 I. - Lægekandidat 1944-48, 
reservelæge 1948-51, lægekandidat ved 
pædiatriske afdelinger 1951-55, fra 1955 
praktiserende læge. - Litt, virks.: 3 ar
tikler om pædiatriske emner. - Adr. : 
Ved Højgaard 16, Bagsværd.

Laursen, Helga Agnete, vær. 53, 1943 I
- 1946 II; f. 12. 4. 1919; dim. 1938, 
cand. med. 1946 I. - Praktiserende læge.
- Adr.: Borgmester Fischersvej 1 \ 
Kbhvn. F.

Laustsen, Kirsten, se Prehn.

Lerche-Thomsen, Elin, f. Carlsen, vær. 
33, 1948 II - 1949 II; f. 9. 4. 1922; dim. 
1941 (1942), cand. mag. (dansk-en
gelsk) 1952. - Har haft privatelever 
samt civilundervisning (engelsk) ved ka
sernen i Holbæk. - Adr.: Marthavej 11, 
Holbæk.

Leth, Ingeborg, vær. 16, 1941 11- 1944 
II; f. 22. 2. 1918; dim. 1936 (1938) 
(stud.mag., dansk-engelsk-fransk), fag
lærereksamen 1949. - Fra 1950 realsko
lelærerinde. - Adr.: Munkholmvej 79, 
Holbæk.
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Lilholt, Annelise, f. Krog, vær. 46, 
1932 1- 1937 II; f. 22. 1. 1911; dim. 
1930, cand. mag. (matematik-gymna
stik) 1937 II. - Vikar 1937-38, timelæ
rer på Nørre gymnasium 1938-43, ad
junkt smst. 1943-55, fra 1955 lektor 
smst. - Adr.: Emdrup Mosevej 12, 
Kbhvn. NV.

Lindballe, Julie, vær. 26, 1933 1- 1935 
I; f. 10. 7. 1910; dim. 1929, cand. mag. 
(matematik-fysik) 1935 I. - Vikar 1935 
-36, timelærer 1936-41, adjunkt 1941— 
54, fra 1954 lektor. - Adr.: Toften 20, 
Åbenrå.

Lindegaard, Ellen Bente Gbønnegaard, 
f. Pedersen, vær. 1 og 2, 1949 II - 1953 
I; f. 15. 6. 1924; dim. 1945, cand. med. 
1953 I. - Fra 1953 lægekandidat, nu på 
Radiumstationen i Odense. - Adr.: Læ
geboligen, Odense Amts og Bys Sygehus, 
Odense.

Lomholt-Thomsen, Lili, f. Petersen, 
vær. 42, 1935 II- 1939 II; f. 10. 5. 
1914; dim. 1932, cand. mag. (tysk-en
gelsk) 1939 I. - Spredte vikariater 1939 
-55, fra 1955 timelærer ved Gentofte 
statsskole. - Adr.: Prins Valdemars Vej 
56, Gentofte.

Lorensen, Marie, se Bjerrum.

Lund, Aase, se Willumsen.

Lund, Ellen Surlykke, f. Petersen, vær. 
15, 1932 1- 1937 1; f. 7. 10. 1911; dim. 
1930 (1931), cand. mag. (engelsk-tysk) 
1939 I. - Kommunelærerinde. - Adr.: 
Dyrkobbel pr. Gråsten.

Lundgren, Else Marie, vær. 48, 1942 I 
-1944II; f. 19. 7. 1919; dim. 1938, 
cand. mag. (engelsk-tysk) 1947 II. - 
Redaktionssekretær 1947-51, fra 1951 
skribent- og oversættelsesvirksomhed og 
stud. psyk. - Litt, virks.: Diverse artikler, 
hovedsagelig om psykologiske emner. - 
Adr.: Fiskebækvej 12, Værløse.

Lundt, Vibeke, se Larsen.

Lyck, Else Lissi, f. Porsholt, vær. 1, 
1952 1- 1953 II; f. 23. 9. 1926; dim. 
1946 (1947 II), cand. med. 1956 II. - 
Fra 1956 lægekandidat. - Adr.: Kandi
datgangen, Københavns Amtssygehus, 
Gentofte.

Lyhne, Johanne Kirstine (Hanne), 
se Christensen.

Lykke, Elisabeth, f. Birkholm-Clausen, 
vær. 1, 1932 I- 1935 II; f. 26. 2. 1912; 
dim. 1930, cand. med. 1938 I, specialist
anerkendelse (psykiatri) 1949. - Læge
kandidat og reservelæge 1938-48, fra 
1940 ved psykiatriske og neurol. special
afdelinger, fra 1948 afdelingslæge ved 
åndssvageanstalten ved Vodskov. - Adr.: 
Åndssvageanstalten ved Vodskov.

Lynged, Ina, se Wille.

Lütken, Margrethe, vær. 32, 1940 II- 
1946 1; f. 6. 10. 1920; dim. 1938, cand. 
mag. (tysk-engelsk-dansk) 1946 I. - Vi
kar 1946-47, timelærer ved Tarm gym
nasium 1947-49, fra 1949 adjunkt smst. 
- Adr.: Vinkelvej 7, Tarm.

Lötz-Jensen, Else, vær. 36, 1932 1- 
1937 I; f. 15. 1. 1912; dim. 1930, cand. 
mag. (naturhistorie-geografi) 1937 I. - 
Vikar 1937-38, timelærer og adjunkt ved 
Alborg Katedralskole 1938-44, ansat ved 
Tøjhusmuseet, Industrirådet og i Fiske
riministeriet 1945-50, fra 1950 lærer
inde ved Københavns kommunale skole
væsen. - Adr. : Veksøvej 1 A 4, Brønshøj.

Madsen, Anne Cathrine, (A.C.), 
se Høyer.

Madsen, Ellen Olsen, f. Olsen, vær. 51, 
1940II- 19441; f. 19. 5. 1911; dim. 
1934 (1935), mag. art. (nordisk filologi) 
1943 II. - Medarbejder ved Det danske 
Sprog- og Litteraturselskab 1944—50, se
kretær i Textilfabrikantforeningens Ter
minologiudvalg 1951-56, fra 1956 med
arbejder ved den oldislandske ordbog og 
vikarierende bibliotekar ved Bygningstek
nisk Studiearkiv. - Studieoph.: Norge
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1949, (stipendium fra Fondet for Dansk- 
Norsk Samarbejde). - Legater: Karen 
Iversens legat 1944, 1945 og 1946, Mar
cus Lorentzens legat 1954 og 1955. - 
Litt, virks.: Retskrivningspraksis og ret- 
skrivningsteori i Danmark i det 17. årh. 
1947, Njals Saga med indledning og no
ter 1948, Danmark dejligst vang og 
vænge 1956, Træk af dansk retskriv- 
ningshistorie 1956, forskellige artikler om 
sproglige, litterære samt tekstiltekniske 
emner. — Adr.: Mars Allé 17, Søborg.

Madsen, Frida, vær. 11, 1942 I - 1947 I; 
f. 14. 3. 1911; dim. 1939, cand. mag. 
(historie-dansk-engelsk) 1946 II. - Vi
kar 1947, adjunkt ved Thisted gymna
sium 1947-55 og fra 1955 ved Arhus Ka
tedralskole. - Adr.: Solhvervsvej 24, st. 
tv., Arhus.

Madsen, Olga*, vær. 4, 1950 I - 1953 I; 
f. 7. 10. 1919; dim. 1942, cand. med. 
1953 1. - Lægekandidat 1953-56, fra 
1956 reservelæge ved Odense Amtssyge
hus’ centrallaboratorium. - Adr.: Amts
sygehuset, Odense.

Madsen, Rigmor Vinge, f. Pedersen, vær. 
48, 193811- 1941 II; f. 30. 8. 1915; 
dim. 1934, cand. med. 1941 II. - Fra 
1948 praktiserende læge og skolelæge i 
Viby J. - Adr.: Rosenvangs Allé 11, 
Arhus.

Maglebjerg, Marie, f. Hansen, navnefor
andring til Birkebjerg, vær. 9, 1934 II - 
1936 II; f. 9. 12. 1911; dim. 1930, cand, 
mag. (latin-græsk) 1936. - Vikar 1937— 
38, kursuslærer 1939-54, fra 1954 lærer 
ved Silkeborg kommunale mellem- og 
realskole. - Adr.: Jernbanevej 25, Silke
borg.

Magnus, Herdis Rye von, f. Hansen, 
vær. 47, 1935 II - 1939 I; f. 23. 9. 1912; 
dim. 1931, cand. med. 1939 I, dr. med.
1952. - Lægekandidat 1939-44, lægeas
sistent 1944-54, laborator 1954-56, fra 
1956 afdelingsforstander for polioafde
lingen, Statens Seruminstitut. - Studie

oph.: Yale University, U.S.A., 1946-47 
(AAUW International Study Grant). - 
Legater: Prisbelønning fra Landsforenin
gen mod Børnelammelse (polio) 1950, 
Generalkonsul Carlsen og Hustrus legat.
- Litt, virks.: Studies in mouse encepha
lomyelitis virus 1952 (disp.), ca. 25 ar
tikler om virus, spec, poliovirus. - Adr.: 
Søvej 18, Bagsværd.

Malchow-Møller, Edith, f. Skjødt, vær. 
31 og 11, 1937 1- 1942 1; f. 17. 12. 
1915; dim. 1934, cand. mag. (historie- 
tysk-engelsk) 1942 I. - Fra 1942 lærer 
ved de kommunale aftenskoler, desuden 
vikar 1942-44, ordbogsarbejde 1943-45, 
arbejde på Instituttet for Historie og 
Samfundsøkonomi 1945-50. - Adr.: Ur
tehaven 38, Valby.

Malmros, Eli Cold, f, Cold, vær. 50, 
1932 1- 1936 1; f. 13. 1. 1906; dim; 
1924 (1929 I), cand. mag. (fransk
dansk) 1935 I. - Ansættelse ved Ry
gårds franske skole 1936-41 og ved So
cialpædagogisk Seminarium i Arhus 
1944-47. — Adr.: Finsensvej 10, Arhus.

Mathiesen, Ruth, vær. 18, 1949 1 -
1952 II; f. 18. 6. 1926; dim. 1945, 
(stud, mag., fransk-engelsk). - Fra 1954 
tegnestueassistent. - Adr.: Gruts Allé 3, 
Hellerup.

Matthiessen, Dagny Wichmann, f. Ki- 
bæk, vær. 43, 1942 I - 1943 II ; f. 16. 2. 
1920; dim. 1938, cand. med. 1946 I. - 
Lægekandidat 1946-53, fra 1954 prakti
serende læge. - Adr.: Fælledvej 66, Fre
dericia.

Matzen, Emma Körner*, f. Meyer, vær. 
50, 1937 II - 1941 I; f. 8. 7. 1913; dim. 
1932, cand. med. 1941 I. - Lægekandidat 
1941-44, 2. reservelæge ved Amtssyge
huset, Fakse (tuberkulose afd.) 1944-47, 
lægekandidat 1948-49, assistent ved 
Centralstationen for Tuberkulosebekæm
pelsen 1949-56, fra 1956 1. reservelæge 
ved tuberkulosehospitalet i Stubbekøbing.
- Adr.: Solgaarden 2, Stubbekøbing.
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Melchiors, Edith (Ole), f. Olesen, vær. 
49, 1941 II- 1944II; f. 24.3.1919;
dim. 1937, cand. med. 1944 II. - Læge
kandidat 1944-49, reservelæge 1949-53, 
fra 1954 praktiserende læge. - Adr.: 
Søndergade 32, Kolding.

Meulengracht, Kirsten*, vær. 50, 1941 
I- 1945 1; f. 12.4.1918; dim. 1936 
(1938), cand. jur. 1945 1. - Fung. se
kretær i finansministeriets 4. hovedrevi
sorat 1946, derefter sagførerfuldmægtig.
Meyer, Emma, se Matzen.

Meyer, Bente, se Scharff.
Mikkelsen, Elisabeth, f. Johnsen, vær.
9, 1946 I- 1948 I; f. 30.8.1922; dim. 
1941, cand. jur. 1948 I. - Fra 1948 dom
merfuldmægtig, fra 1951 ved Alborg kri
minalret. - Adr.: Følvænget, Hasseris, 
Alborg.

Mikkelsen, Marianne Elisabeth, g. Ja
kobsen, vær. 56, 1944 II - 1948 II; f. 
19. 7. 1921; dim. 1939 (1940), cand. 
med. 1948 II. - Lægekandidat 1948-52, 
reservelæge ved sindssygehospitalet, Au
gustenborg 1952-55, fra 1955 årskandidat 
ved Bispebjerg hospital’s psykiatriske afd. 
- Adr.: Malmbergsvej 191 th., GI. Holte.

Milhøj, Birte, f. Kristensen, vær. 21, 
1942 I- 1944II; f. 21.2.1922; dim. 
1940, cand. polit. 1948 I. - Sekretær i 
Administrationskommissionens sekretariat, 
Københavns kommune 1948-52, fra 1952 
fuldmægtig smst. - Adr.: Kvædevej 53, 
Virum.

Mogensen, Inge, vær. 8, 1949 11- 1952 
II; f. 18. 2. 1928; dim. 1946, cand. mag. 
(matematik-fysik) 1952 1.- Vikar 1952- 
53, fra 1953 adjunkt. - Adr.: Sprotoften 
1 B3 th., Nyborg.

Mogensen, Inger, se Højensgaard.

Mogensen, Karen, se Kring.

Mortensen, Edith, f. Bundgaard, vær.
10, 1943 II - 1945 I; f. 16. 5. 1917; dim. 
1938 (1941 II), (stud, mag., matematik

fysik). - Sekretær og lærer på Kolding 
tekniske skole. - Adr.: Frederik den Sy
vendes Vej 362 tv., Kolding.

Mortensen, Grethe, se Halkjær.

Mosbæk, Helga, f. Pedersen, vær. 12, 
1938 II-1941 I; f. 27.10.1914; dim. 
1933, cand. act. 1941 I. - Assistent i 
forsikrings-compagniet „Baltica“ 1941-44, 
fra 1953 sekretær i statsanstalten for 
livsforsikring. - Adr.: Engelsborgvej 83, 
Lyngby.

Mosekilde, Vibeke, f. Freund, vær. 44, 
1936 I- 1937 II; f. 11.9.1910; dim. 
1929 (1930), cand. med. 1938 I.-Læge
kandidat 1938-44, reservelæge ved sinds
sygehospitalet Risskov 1944-45, assistent 
ved svangrekons., jysk fødselsanstalt 
1945-46, fra 1956 kandidat ved radium
stationen f. Jylland. - Adr.: Skolesvinget 
12, Risskov.

Mouritsen, Marie, vær. 51, 1937 I— 
1940 II; f. 25. 10. 1908; dim. 1933, cand. 
jur. 1940 II. - Sagførerfuldmægtig 1940 
-42, sekretær i landbrugsministeriet 1942- 
49, fra 1949 fuldmægtig smst. - Adr.: 
Næstvedgade 284, Kbhvn. 0.

Moustesgaard, Karen, f. Højer-Nielsen, 
vær. 39, 1943 I- 1946 I; f. 21. 5. 1920; 
dim. 1939, cand. jur. 1946 I. - Dom
merfuldmægtig ved kriminaldommerem
bedet i Alborg 1946-51, fra 1951 ved ci
vildommerembedet i Århus. - Adr.: Kir
sten Koldsvej 43, Aabyhøj.

Mungh-Petersen, Agnete, f. Horstmann, 
vær. 37, 1939 I- 1942 I; f. 8.9.1917; 
dim. 1935 (1937), cand. polyt. (kemi) 
1942 I. - Videnskabelig assistent 1945- 
55, fra 1955 universitetsadjunkt ved Kø
benhavns Universitet. - Studieoph.: Uni
versity of California 1955-56 (AAUW 
International Study Grant). - Litt.virks. : 
Ca. 10 tidsskriftartikler med emner in
den for biokemi. - Adr.: Prins Valde- 
marsvej 26, Gentofte.

Munk, Anne, se Haber.
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Munk, Mette, g. Jensen, vær. 6, 1951 II
- 19541; f. 24. 1. 1922; dim. 1943, cand. 
med. 19541. - Fra 1954 lægekandidat, 
nu ved Centralsygehuset, kir. afd., Hil
lerød. - Adr.: Centralsygehuset, Hillerød.

Murillo, Kirsten, f. Jelsbak, vær. 43, 
1948II- 1952II; f. 2.6.1925; dim. 
1944 (1946 II), cand. jur. 1952 II. - 
Sekretær i landøkonomisk forsøgslabora
torium 1952-54. - Studieoph.: Ved for
enede Nationers hovedkvarter, New York
1953. - Adr.: Augustina de Aragon 8, 
Madrid, Spanien.

Møldrup, Anna Elise, vær. 21, 19341
- 1937 1; f. 18.5. 1911; dim. 1930, cand. 
mag. (historie-dansk) 19361. — Medar
bejder ved redaktionen af Den lille Sal- 
monsen 1937-40, bibliotekselev 1940-43, 
bibliotekar i Haderslev 1943-48 og fra 
1949 ved Københavns kommunebibliote
ker. - Litt, virks. : „Dansk Litteratur efter 
1920“ 1943, flere mindre arbejder om 
biblioteksvæsen. — Offent, hverv: Byråds
medlem i Haderslev 1946-48. - Adr.: 
Veksøvej 41, Brønshøj.

Møller, Agnete, se Boserup.

Møller, Bodil, f. Risdal, vær. 1, 1954 II
- 1956II; f. 10.3.1928; dim. 1947 
(1948), cand. mag. (fransk-gymnastik) 
1956II. - Adr.: Otto Rudsgade 374, 
Arhus.

Møller, Ellis|, se Dethlefsen.

Møller, Esther Johanne, f. Andersen, 
yær. 53, 1932 II - 1935 II; f. 25. 7. 1908; 
dim. 1928, cand. med. 1935 II. - Læge
kandidat og reservelæge 1935-41, fra 
1941 kommunelæge og praktiserende læ
ge i København, samt læge ved forskel
lige børnehaver, fra 1944 tillige jemba- 
nelæge. - Adr.: Nørregade 18, Kbhvn. K.

Møller, Gudrun Sloth, se Andersen.

Møller, Ingrid, vær. 22, 194511- 1948 
I; f. 2.3.1923; dim. 1942, cand. jur. 
19481. - Sagførerfuldmægtig 1949-52, 

sagfører 1952-55, fra 1955 landsretssag
fører. - Studieoph.: Ved University of 
Cambridge 1948. - Adr.: Torvet 6, Få
borg.

Møller, Kate, f. Kvidbæk, vær. 54, 1942 
I-1944 I; f. 1.8.1920; dim. 1939, cand. 
jur. 1946 II. - Sekretær i direktoratet for 
fængselsvæsenet 1946-47, i Københavns 
kommunes løndirektorat 1947-49, fra 
1949 sekretærarbejde for lægeægtefælle 
og dennes kompagnoner. - Adr.: Linde
vej 9, Fakse.

Møller, Kirsten, Aase, se Diament.

Møller, Kirsten Sylvest, f. Jensen, vær. 
54 og 13, 19441- 1948 II; f. 11.3. 1921; 
dim. 1940 (1941), cand. mag. (tysk
dansk) 1948 I. - Vikar og adjunktaspi
rant 1948-51, aftenhøj skoleundervisning 
og vikariater 1952-54, fra 1954 med
hjælper ved Det kongelige Bibliotek. - 
Adr.: Meistersvej 50, Næstved.

Nedergaard, Marianne, f. Dahl, vær. 26, 
1935 I - 1939 II; f. 4. 9. 1914; dim. 1934, 
(stud, mag., nordisk filologi), lærereksa
men. — Kommunelærerinde. - Adr.: Høj
bro 22, Nykøbing M.

Neerup, Inger, f. Harfot, vær. 44, 1948 
1-1951 II; f. 3.6.1926; dim. 1945, 
cand. mag. (matematik-fysik) 1951 II. - 
Årsvikar 1951-52, timelærer 1952-53, fra 
1953 adjunkt ved Christianshavns gym
nasium. - Adr.: Søndervangen 62, Birke
rød.

Neuhaus, Elisabeth (Isa) BechmannI, 
vær. 54, 1932 I- 1933 I; f. 1913; dim. 
1931, (stud, mag., fransk). - På maler
skole i Paris i foråret 1932 og fra 1933 
virket som malerinde, herunder ophold i 
Paris 1933-35, i Grækenland 1935-36, i 
U.S.A. 1936-38, i Frankrig 1938-39 og 
i Athen 1939. - Har malet en række 
landskaber og portrætter i akvarel og 
olie og udstillet på Charlottenborg 1935 
samt i Paris, Athen, New York m.m., men 
størstedelen af produktionen gået tabt 
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under krigen, se „Derudefra, breve og 
billeder af Isa Neuhaus“, udgivet af 
Louise Neuhaus 1945. - Død 1939.

Nielsen, Anne Kathrine*, f. Nygaard, 
vær. 13, 1945 II — 1947 II; f. 8. 12. 1923; 
dim. 1942, (stud. jur.). - Lærerinde. - 
Adr.: Vedelshave pr. Asperup St., Fyn.

Nielsen, Birthe, se Temler.

Nielsen, Birthe Christine, f. Pedersen, 
vær. 30, 1947 I - 1950 I; f. 22. 3. 1926; 
dim. 1944, cand, polyt. (kemi) 19501. - 
Stipendiat ved Laboratoriet for Mørtel, 
Glas og Keramik 1950-52, fra 1952 for
undersøger i direktoratet for patent- og 
varemærkevæsenet. - Adr. : Hendriks
holms Boulevard l1 th., Valby.

Nielsen, Ebba Refslund, se Refshauge.

Nielsen, Elida, se Wiklund.

Nielsen, Ellen, vær. 54, 19351- 1937 
I; f. 24.4. 1905; dim. 1930, cand. mag. 
(fransk-dansk) 1936 I. - Vikar 1937-38, 
joumalistvirksomhed 1938-47, fra 1947 
presseoversætter ved den franske ambas
sade. - Studieoph.: Frankrig 1937. - 
Adr.: Nyelandsvej 45, Kbhvn. F.

Nielsen, Elsa Verner, f. Eliasson, vær. 
27, 1936 I- 1942 I; f. 8.8.1916; dim. 
1934, cand. mag. (engelsk-tysk-dansk) 
19421. - Vikar 1943-45. - Adr.: Svej- 
agervej 10, Hellerup.

Nielsen, Else, vær. 47, 1932 I - 1935 II; 
f. 11. 2. 1907; dim. 1926, cand. med. 
1935 II, specialistanerkendelse (psykia
tri) 1949. - Lægekandidat og reserve
læge 1935-49, fra 1949 afdelingslæge ved 
Østifternes åndssvageanstalt, Andersvæn- 
ge. - Adr.: Andersvænge, Slagelse.

Nielsen, Else Kirstine, vær. 5, 1938 II 
- 1942 1; f. 12.10.1915; dim. 1933 
(1934), cand. act. 1942 1, eksamen fra 
geodætisk kursus på Hærens officersskole 
1945. - Beregner ved Geodætisk Institut 
1942-46, geodætassistent smst. 1946-53, 
fra 1953 afdelingsgeodæt smst. - Hæ

dersgave fra Rask-Ørsted Fondet, for- 
tjenstmedaillen i sølv med spænde. - 
Adr.: Jens Munksgade 141 th., Kbhvn. 0.

Nielsen, Else Rangel, se Nissen.

Nielsen, Elva Thorup, f. Nissen, vær. 
24, 1948II- 1950II; f. 25.5.1924;
dim. 1943, cand. mag. (gymnastik-mate- 
matik-fysik) 1951 I. - Fra 1951 ansat 
ved Duborgskolen, siden 1955 som ad
junkt. - Off. hverv: Formand for den 
danske gymnastikforening „Dan“ i Flens
borg. - Adr.: Skovgade 43, Flensborg.

Nielsen, Frieda, se Jeppesen.

Nielsen, Gudrun, se Jensen.

Nielsen, Gunhild Jepsen, f. Nissen, vær. 
24, 1942 I- 1947 I; f. 17.6.1920; dim. 
1937, cand. mag. (dansk-tysk-engelsk) 
1946 II. - Timelærer 1949-51, fra 1948 
lærer ved forskellige aftenskoler, siden 
1954 i Gentofte. - Legater: Stipendium 
for unge videnskabsmænd 1947 og Ka
ren Iversens legat 1949. - Litt, virks.: 
Tidsskriftafhandlinger om Rømømålet 
og Alsingermålet. - Adr.: Norasvej 32, 
Charlottenlund.

Nielsen, Inger Lise, se Hermann.

Nielsen, Ingrid, vær. 17, 1949 11- 1952 
I; f. 22.3.1912; dim. 1941 (1943), 
cand. med. 1952 I. - Lægekandidat 1952- 
55, fra 1955 lægekandidat på Radium
stationen i Arhus. - Adr. : Marius Simon- 
sensvej 193, Arhus.

Nielsen, Karen Else, g. Paulsen, vær. 
28, 1939 I - 1944 I; f. 27. 10. 1917; dim. 
1936, cand. med. 19441, dr. med. 1954, 
specialistanerkendelse ( røntgendiagnostik 
og strålebehandling) 1956. - Lægekan
didat og reservelæge 1944-56, fra 1956 
1. reservelæge ved Bispebjerg hospitals 
røntgenafd. - Litt, virks.: Effects of X- 
Rays on Anterior Pituitary Lobes of 
Normal Mice and Anterior Pituitary 
Dwarf Mice (disp.). - Adr.: Østerbro
gade 1964 tv., Kbhvn. 0.
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Nielsen, Karen Helene*, f. Nielsen, vær. 
53, 1952 I- 1953 II; f. 4. 11. 1923; dim. 
1948, cand. polit. 1956 1. - Adr.: Jern
baneallé 72 B, Vanløse.

Nielsen, Karen Højer, se Moustesgaard.

Nielsen, Kirsten Sølvsten, se Sørensen.

Nielsen, Mette K., vær. 8, 1956 I - 1957 
I; f. 9. 4. 1932; dim. 1949 (1951), cand. 
polyt. (kemi) 1957 I. - Adr.: Nørre Sal
tum.

Nielsen, Ragna Dam, se Petersen.

Nissen, Else Rangel, f. Nielsen, vær. 15, 
1935 II- 1939 I; f. 29.4.1911; dim. 
1931, cand. mag. (fransk-engelsk) 1939 
I. - Lærer ved realskoler 1941-44, vikar
1944-47, lærer ved Randers fortsættel
seskursus 1950-52, fra 1952 timelærer 
ved Randers Statsskole. - Adr.: Lang
gade 11, Randers.

Nissen, Elva Thorup, se Nielsen.

Nissen, Gunhild Jepsen, se Nielsen.

Nissen, Hildegard Hansen, (Hilde), vær. 
50, 19501- 1954 I; f. 6.5.1921; dim. 
1940 (1946), cand. mag. (tysk-gymna
stik) 1953 II. - Fra 1954 adj’unkt ved 
Vordingborg gymnasium. - Studieoph.: 
Frankfurt am Main 1952. - Adr.: Val- 
demarsgade 64, Vordingborg.

Nordentoft, Mette Iversdatter, 
se Poulsen.

Norgil, Sofie, f. Banke, vær. 4, 1932 I
- 1934 II; - dim. 1929, (stud. med.).
- Adr.: Nøjsomhedsvej 20, Kbhvn. 0.

Nybo Andersen, Else, se Andersen.

Nyegaard, Herdis Domela Nieuwenhuis*, 
vær. 17, 1952 I- 1954 I; f. 17.6.1928; 
dim. 1945 (Holland, immatr. ved Kø
benhavns universitet 1952), cand. med.
1954. - Lægekandidat i Stockholm 1954- 
55, fra 1955 i Danmark, fra 1956 ved 
Maribo Amtssygehus. - Adr.: Amtssyge
huset, Maribo.

Nygaard, Anne Kathrine, se Nielsen.

Nygaard, Margarit (Sytter), f. Skov, 
vær. 9, 1937 1- 1940 1; f. 4.4.1915; 
dim. 1934 (stud, mag., dansk-engelsk- 
gymnastik), eksamen i gymnastik. - Vi
kar ved Haderslev seminarium 1954-55, 
fra 1955 timelærer ved Haderslev Kate
dralskole. - Adr.: Hjort Lorenzensvej 
27 a, Haderslev.
Nymgard, Kirsten, vær. 17, 1946 (sept.- 
nov.); f. 16.5.1921; dim. 1941, cand. 
med. 19491. - Lægekandidat 1949-50, 
ansat i W.H.O. (Polen-Ægypten-Indien) 
1949-51, fra 1951 lægekandidat, nu vi
kar for praktiserende læge. - Litt, virks.: 
Forskellige artikler om psykiatriske og 
neurologiske emner. - Adr.: Kathrine- 
bjergvej 2 B, Århus.
Nørgård, Helle, f. Filtenborg, vær. 35, 
1952 II- 1954 II; f. 24.1.1927; dim. 
1947 (1948), stud. med. - Adr.: Vestre 
Kirkegaards Allé 223 tv., Kbhvn. SV.
Nørgaard, Magna Lisberg, vær. 33, 1936 
I- 1939 II; f. 10.7.1913; dim. 1931 
(1933), cand. jur. 1939 II. - Sekretær 
ved mødrehjælpsinstitutionen i Køben
havn 1939-44, fuldmægtig smst. 1944-51, 
fra 1951 kontorchef smst. - Studieoph.: 
New York School of Social Work, Gu- 
lumbia University, New York, 1949-50 
(AAUW International Study Grant). - 
Bestyrelseshverv: Medlem af den af dan
ske kvinders nationalråd og dansk kvin
desamfund nedsatte kommission om en
lige mødre. - Litt, virks.: Ca. 25 tids
skriftartikler om sociale og juridiske em
ner. - Adr.: Strandboulevard 18, Kbhvn. 
0.
Nørregaard, Inger, vær. 20, 1943 1 - 
1945 1; f. 1.10.1917; dim. 1935 (1938 
I), cand. jur. 1945 I. - Fra 1945 dom
merfuldmægtig. - Adr. : Aaparken 8, 
Maribo.

Nørregaard, Kirsten, se Willerslev.

Nørvig, Anne Louise, (Abelone), se Ja
cobs.
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Olafsson, Alice Marie, f. Sieck, vær. 35, 
1946 I - 1948 I; f. 12. 1. 1921 ; dim. 1939 
(1941 II), cand. med. 19491. - Læge
kandidat og reservelæge 1950-56, fra 
1956 praktiserende læge, psykiatrisk as
sistent ved mødrehjælpsinstitutionen i 
Kbhvn. - Adr.: Shetlandsgade 2, Kbh. S.

Olesen, Edith, se Melchiors.

Olesen, Irene, f. Pedersen, vær. 37, 
1942 II- 1945 II; f. 7.2.1919; dim. 
1938, cand. med. 1945 II. - Fra 1945 
lægekandidat, nu på Rigshospitalets bør
neafdeling. - Studieoph.: Boston 1956- 
57. - Litt, virks.: 3 artikler om congenit 
Cystenyre, 1 artikel om hyperlipæmi. - 
Adr.: Rigshospitalet, Blegdamsvej 11, 
Kbhvn. 0.

Olsen, Inge Birgit Th rane, vær. 21, 
1949 I - 1954 I ; f. 8. 2. 1927 ; dim. 1946, 
cand. mag. (engelsk-dansk) 1954 1. - 
Adjunkt ved Nyborg gymnasium. - Adr.: 
Nymarks vej 35, Nyborg.

Olsen, Ebba Krogenberg, se Wiese.

Olsen, Ellen, se Madsen.

Olsen, Helga, vær. 43, 1943 II - 1946 
II; f. 6.3.1912; dim. 1931 (1940), 
cand. jur. 1946 II. - Fra 1946 amtsfuld
mægtig ved Abenrå-Sønderborg amt. - 
Adr.: Kystvej 16, Åbenrå.

Otkjær, Erna, vær. 3, 1935 I - 1940 II; 
f. 24.8.1915; dim. 1933, cand. mag. 
(tysk-engelsk-dansk) 1942 I. - Vikar 
1942-43, timelærer 1943-44, fra 1944 ved 
Fredericia gymnasium, siden 1947 som 
adjunkt. - Adr.: Jernbanegade 25, Fre
dericia.

Overgaard, Anne Kirstine, se Bering.

Overgård, Inge, vær. 33, 1950 I - 1955 
II; f. 3.12.1928; dim. 1947 (1948 1), 
cand. med. 1955 II. - Fra 1955 læge
kandidat. - Adr. : Kolonien Philadelphia, 
Dianalund.

Parbøl, Inge, se Kleivan.

Passerini, Christiane (Tytter)*, f. Thol- 
strup, vær. 22, 1937 I- 1942 I; f. 17. 
11.1916; dim. 1935, cand. jur. 1942 1. 
- Sekretær i overinspektionen for børne
forsorgen 1942-48, fuldmægtig smst. 
1948, børnehjælpsleder i Sydtyrol 1949- 
51, nu ansat i ministcrio della propagan
da, Rom. - Adr.: Piazza dei Ponziani 7, 
Roma, Italien.

Paulsen, Marie, vær. 12, 1935 1 - 1937 
II; f. 21. 4. 1921 ; dim. 1931, cand. mag. 
(engelsk-dansk) 1938.-Adjunkt ved Hjør
ring gymnasium 1938-47 og ved Duborg- 
skolen, Flensborg 1947-50, fra 1951 an
sat ved Nykøbing M. gymnasium som 
adjunkt og senere lektor. - Adr.: Fruevej 
55, Nykøbing M.

Pauly, Else, f. Christiansen, vær. 52, 
1942 I- 1945 II; f. 23.2.1918; dim.
1938, stud. mag. (engelsk, derefter smig, 
sprogvidenskab, fra 1950 sanskrit). - 
Adr.: Ved Klosteret 10, Kbhvn. 0.

Pay, Else Sjøstrøm, f. Sjøstrøm, vær. 
55, 1945 11- 1947 I; f. 22. 3. 1921; dim.
1939, cand. med. 1947 I. - Lægekandi
dat 1947-52, fra 1952 praktiserende læge 
og jernbanelæge. - Adr.: Frederiksberg 
Allé 74, Kbhvn. V.

Pedersen, Aase Enggaard, f. de Cros 
Dich, annekset, 1948 I - 1949 I; f. 8. 10. 
1927; dim. 1946 (1947), (stud, mag., 
tysk-engelsk). - Adr.: Hannelundsvej 5, 
Rungsted Kyst.

Pedersen, Birthe, se Christensen.

Pedersen, Birthe Christine, se Nielsen.

Pedersen, Bodil, se Sørensen.

Pedersen, Ellen Bente Grønnegaard, 
se Lindegaard.

Pedersen, Else From, f. Gregersen, vær. 
35, 1943 I- 1946 I; f. 29. 9. 1919; dim. 
1938, cand. med. 1946 I. - Lægekandi
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dat 1946-47, lægemissionær i Indien 
1949-54, lægekandidat 1954-55, fra
1955 reservelæge ved sygehuset i Haslev. 
- Adr. : Ømevej 13, Haslev.

Pedersen, Helga, vær. 40, 1932 I - 1936 
I; f. 24. 6. 1911; dim. 1930, cand. jur. 
1936 I. - Sckretær/fuldmægtig/ekspedi- 
tionssekretær i justitsministeriet 1936-46, 
konst, dommer ved Østre Landsret 1947 
-48, dommer ved Københavns Byret 
1948-49, justitsminister 1950-53, dom
mer ved Københavns Byret 1953-56, fra
1956 dommer ved Østre Landsret. - Stu
dieoph.: Ved Columbia University, New 
York, 1946-47 (AAUW International 
Study Grant). - Off. hverv: Medlem af 
bestyrelsen for fængselshjælpen 1941-51, 
for Dansk Forsorgsselskab fra 1951, for 
Juridisk Forening fra 1948; formand for 
Danske Kvinders Nationalraad 1949-50; 
medlem af den danske delegation ved 
UNESCO’s konference i Paris 1949, i 
Firenze 1950 og i New Delhi 1956; 
medlem af den danske UNESCO-Natio- 
nalkommission fra 1949 og af dens for
retningsudvalg fra 1955; Danmarks de
legerede ved FN’s kommissionsmøde (sta
tus of women) 1950; medlem af hoved
bestyrelsen for Foreningen Norden fra 
1949, af justitsministeriets udvalg vedr. 
prostitutionslovgivningen 1949, af for
fatningskommissionen af 1951, af folke
tinget fra 1953, af bestyrelsen for Rask- 
Ørsted Fondet fra 1954 og af statsmini
steriets udvalg af 1956 vedr. offentlighed 
i forvaltningen. - Litt, virks.: Juridiske 
afhandlinger bl. a. i Juristen, Nordisk 
Tidsskrift for Strafferet og statsradiofo
niens grundbog „Familiens juridiske 
Grundlag“. - Adr.: Statholdervej 19, 
Kbhvn. NV.

Pedersen, Helga, se Mosbæk.

Pedersen, Inger Margrete, vær. 8 og 
12, 19441- 1946 II; f. 6. 11. 1921; dim. 
1939 (1942 II), cand. jur. 1946 II. - 
Sekretær i justitsministeriet 1946-56. Fra 
1956 fuldmægtig smst. - Studieoph.: 

London School of economics 1952-53 
(B.F.U.W. City of London legat), ar
be jdsstipendiat i Justitsdepartementet i 
Oslo 1956-57. - Bestyrelseshverv: Med
lem af bestyrelsen af foreningen „Hjem
menes Sygehjælp“. - Adr.: Ibsvej 62, 
Bagsværd.

Pedersen, Inger Smed, f. Iversen, vær. 
24, 1937 11-1941 I; f. 7. 10. 1913; dim. 
1932 (1933), cand. med. 1941 I; - Læ
gekandidat 1941-49, fra 1949 praktise
rende læge, fra 1953 desuden skolelæge.
- Adr.: Gillesager 27, Glostrup.

Pedersen, Irene, se Olesen.

Pedersen, Jenny, se Daugbjerg.

Pedersen, Karen Marie, f. Hansen, vær. 
10, 19381- 1939II; f. 24. 11. 1914; 
dim. 1932, cand. mag. (naturhistorie
geografi) 1939 I. - Vikar ved N. Zahles 
seminarium 1940-41, fra 1941 seminarie
lærer. - Adr.: Kongeslusen 9, Valby.

Pedersen, Ketty, vær. 26, 1952 I - 1955 
I; f. 1. 3. 1928; dim. 1948, cand, polit. 
1955 I. - Fra 1955 sekretær i socialmini
steriet. - Adr.: Bellahøjvej 31, Brønshøj.

Pedersen, Lisbeth, vær. 36, 1952 II - 
19561; f. 10. 8. 1930; dim. 1949, cand, 
jur. 1956 I. - Fra 1956 sekretær i syge- 
kassedirektoratet. - Adr. : Martensens 
Allé 6 3, Kbhvn. V.

Pedersen, Lizzie Tenna, f. Sand, vær. 12, 
1951 II- 1952 I; f. 13. 10. 1923; dim. 
1946, cand. mag. (engelsk-fransk) 1954.
- Adr.: Carlshøjvej 351 th., Kgs. 
Lyngby.

Pedersen, Paula Vinding, se Røssel.

Pedersen, Rigmor, se Madsen.

Pedersen, Signe Engberg, vær. 52, 1938 
II- 1942 I; f. 24. 9. 1914; dim. 1935, 
cand, polit. 1942 I. - Sekretær i pris- 
direktoratet 1942-48, fra 1948 fuldmæg
tig smst. (nu monopoltilsynet). - Adr.: 
Søborg Torv 2, Søborg.
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Persson, Sigrid Paludan, vær. 41, 1940 
I- 1942 I;f. 8. 5. 1917; dim. 1935, i 
tysk fangenskab 1942-44, cand. med. 
1945 I. - Lægekandidat 1945-53, fra 
1953 praktiserende læge i Alborg, lærer 
ved Alborg børnehaveseminarium, til
synsførende læge ved børnehave. - Adr.: 
Vesterbro 57, Alborg.

Peschelt, Brita, se Ulrich.

Petersen, Ellen Surlykke, se Lund.

Petersen, Gertrud Maria, se Reimer.

Petersen, Hilda, se Sørensen.

Petersen, Julie (Tølle) Ettrup, 
se Korsgaard.

Petersen, Kirsten, se Jensen.

Petersen, Lili, se Lomholt-Thomsen.

Petersen, Ragna Richard, f. Dam Niel
sen, vær. 9, 1932 I- 1933 II; f. 10. 1. 
1907; dim. 1925 (1927 II), (stud, mag., 
engelsk-latin). - Adr.: Rygaards Allé 
17, Hellerup.

Plejl, Else, g. Magnussen, vær. 20, 
19451- 19461; f. 25. 7. 1923; dim. 
1941, cand. polyt. (kemi) 1946 I. - 
Ansat ved S. Dyrup & Go. 1946, forsk
ningsstipendiat 1947-48, fra 1948 viden
skabelig assistent (honorarlønnet amanu
ensis) ved Danmarks tekn. Højskole (org. 
kern, laboratorium). - Bestyrelseshverv: 
Fra 1947 medlem af styrelsen for „Frak
tionen af yngre civilingeniører“ (Dansk 
Ingeniørforening). - Adr.: Finsensvej 
6 C, Kbhvn. F.

Plesner, Rachel, se Bager.

Pock-Steen, Bodil, f. Udbye, vær. 47, 
1949II- 1952 II; f. 3. 7. 1925, cand. 
med. 1952 II. - Fra 1956 lægekandidat. 
- Adr.: Amts- og Bysygehuset, Odense.

Poort, Ruth, vær. 55, 1932 I- 1937 I; 
f. 7. 11. 1910; dim. 1929, cand. med. 
1937 I, specialistanerkendelse (psykiatri) 
1948. - Lægekandidat 1937-42, reser

velæge 1942-45 og 1948-51, overlæge 
ved nervesanatoriet Montebello 1953-57, 
fra 1957 praktiserende speciallæge. -, 
Studieoph.: G. G. Jung Institut, Zürich 
(analytisk psykologi) 1951-53. BFUW 
Study Grant 1948 og 51. - Bestyrel
seshverv: fra 1953 medlem af Samar
bejdsudvalget for Præster og Læger i Kø
benhavns Stift. - Litt, virks.: Medarbej
der ved bladet „Kirkens Front“ 1949-51.
- Adr.: Frederiksdalsvej 104, Virum.

Porsholt, Else Lissi, se Lyck.

Poulsen, Anna Margrethe (Gete), g. 
Clausen, vær. 6, 1935 I- 19381; f. 2. 
11. 1910; dim. 1929, cand. med. 1938 I.
- Lægekandidat 1938-40, reservelæge
1940-41, praktiserende læge 1941-54 og 
tillige skolelæge i tiden 1944-48, forskel
lige hospitalsstillinger og vikariater 1954 
-55, fra 1955 praktiserende læge i Alle
rød. - Adr.: Birkevej 6, Allerød.

Poulsen, Annette, se Lange.

Poulsen, Jacobine, vær. 52 og 6, 1937 
II-19401; f. 15. 1. 1908; dim. 1934 
(stud. med.). - Fra 1953 stud. med. ved 
universitetet i Reykjavik. - Adr.: Nÿi 
GarÖur, Reykjavik, Island.

Poulsen, Karen, f. Sindbjerg-Hansen, 
vær. 39, 1937 I - 1939 I; f. 24. 10. 1913; 
dim. 1932 (1933), cand. polit. 1939 I.
- Aspirant i priskontrolrådet 1939-41, 
sekretær i prisdirektoratet 1941-43, fuld
mægtig smst. 1943-46, fra 1946 ekspedi
tionssekretær smst. (nu monopoltilsynet).
- Studieoph.: U.S.A. 1951 (AAUW In
ternational Study Grant). - Medlems
skab af vigtigere udvalg: Sekretær i kva
litetsmærkningskommissionen, medlem af 
deltidsudvalget og af licitationskommis
sionen.- Adr.: I.H. Mundtsvej 6, Lyngby.

Poulsen, Mette Iversdatter, f. Norden
toft, vær. 16, 1953 I- 1956 II; f. 16. 11. 
1928; dim. 1948, cand. mag. (dansk
tysk) 1956 I. - Fra 1956 medarbejder 
ved Gammeldansk Ordbog. - Adr.: Isa- 
fjordsgade 13, Kbhvn. S.
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PovLSEN, Inge Bundgaard, f. Larsen, 
vær. 15, 1949 I - 1954 II; f. 10. 5. 1925; 
dim. 1944 (1945 II), cand. mag. (dansk 
-engelsk) 1954 II. - Lærer på Magleås 
Folkehøjskole 1954-55, fra 1955 ansat i 
redaktionen, Gyldendals Forlag. - Stu
dieoph.: Oxford University 1948-49. - 
Adr.: Theklavej 17 1, tv., Kbhvn. NV.

Prang, Marie Louise*, vær. 14, 1941 I 
- 1942 II; f. 30. 8. 1917; dim. 1935 
(1936), (stud. jur.). - Adr.: Carl Bern- 
hardsvej 9 4, Kbhvn. V.

Prehn, Ella, se Sølvkjær.
Prehn, Kirsten, f. Laustsen, vær. 3, 
1945 II- 19461; f. 22. 5. 1925; dim. 
1943, cand. jur. 19501. - Fra 1951 se
kretær i Hvidovre kommune. - Adr.: 
Præstemosen 189, Valby.

Probst, Birthe, se Kortenbach.

Pærregaard, Grethe, f. Frederiksen, vær. 
33, 1946 1- 1948 II; f. 17. 2. 1921; 
dim. 1940, cand. med. 1948 II. - For
skellige vikariater. - Adr. : Strandvej 
140 A, Hellerup.
Raahauge-Andersen, Ida (Pylle), vær. 
51, 1934 I- 1935 I; f. 10. 8. 1907; dim. 
1930 (1931), cand. jur. 1941 I. - Sekre
tær ved mødrehjælpsinstitutionen i Kø
benhavn 1941 og i Københavns Børne
værn 1941-45, viceinspektør ved fæng- 
Selsafdelingen på Sundholm 1945-47, 
ved straffelcjren i Horserød 1947-54, 
forsorgssekretær ved Københavns fæng
sler 1954-55, fra 1955 leder af indrulle
ringskontoret smst., fra 1957 viccfæng- 
selsinspektør. - Adr.: Bodenhoffs Plads 
2 4, Kbhvn. K.
Raaschou, Lis, f. Tonsgaard, vær. 21, 
1945 1- 1947 1; f. 18. 8. 1920; dim. 
1939 (1943 II), (stud. jur.). - Adr.: 
Sandbjergvej 5, Glostrup.

Raaschou, Merete, se Grell.

Rasmussen, Aase Høgsbro, vær. 29, 
1948 I- 1953 II; f. 27. 11. 1924; dim. 
1943, cand. mag. (dansk-kristendoms

kundskab) 1953 II. - Fra 1954 adjunkt 
ved Fredericia gymnasium. - Adr.: Ha- 
vepladsvej 162, Fredericia.
Rasmussen, Agnes, se Schultz.

Rasmussen, Edit, vær. 42, 1939 II -
1945 1; f. 31. 8. 1917; dim. 1936, cand. 
mag. (historie-dansk-gymnastik) 1947 I.
- Medarbejder ved Instituttet for Histo
rie og Samfundsøkonomi 1947, arkivaras
pirant ved Rigsarkivet 1950-52, fra 1952 
arkivar smst. - Bestyrelseshverv: Medlem 
af styrelsen for Dansk Magisterforening 
fra 1950, fra 1952 kasserer. - Adr.: Vin
kelager 5 3, tv., Vanløse.

Rasmussen, Else, se Baylund.

Rasmussen, Grethe, f. Christensen, vær. 
10, 1936 II- 1938 I; f. 1. 11. 1912; dim. 
1931 (1933), cand. jur. 1939 II. - Sag
førerfuldmægtig 1939-44, sagfører 1944 
-46, fra 1946 landsretssagfører. - Adr.: 
Vintappervej 7, Kgs. Lyngby.

Rasmussen, Inge, se Egeberg.

Rasmussen, Magna, 
se Gerner-Rasmussen.

Reeh, Inge, vær. 2, 1939 I- 1943 I; f. 
25. 4. 1917; dim. 1935 (1936), cand. 
polit. 1943 I. - Sekretær i direktoratet 
for Københavns kommunes børneværn
1945-49, fra 1949 fuldmægtig smst. - 
Adr. : Lersø Parkallé 117, Kbhvn. 0.

Refshauge, Ebba Refslund, f. Nielsen, 
vær. 40, 1945II - 19491; f. 22. 10. 
1924; dim. 1942, cand. theol. 1950 II. - 
Forskellig undervisningsvirksomhed, fra 
1957 lærerinde ved Bogø kostskole. - 
Adr.: Bogø kostskole, Bogø.

Refshauge, Petra, se Foged.

Reimer, Gertrud Maria, f. Petersen, 
vær. 7, 1949 I- 19541; f. 13. 7. 1927; 
dim. 1946 (1947 II), cand. med. 1954 I.
- Lægekandidat 1954-55, vikar på bør
neafdelinger ved svenske sygehuse 1955- 
56. - Adr.: Konvaljegatan 1 C, Göte
borg, Sverige.
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Retbøll, Kirsten From, f. Gregersen, 
vær. 10, 1945 II-1949 II; f. 25. 1. 
1924; dim. 1942, cand. med. 1949 II. - 
Lægekandidat 1949-53, reservelæge 
1953-54, fra 1954 lægekandidat ved År
hus kommunehospitals neurologiske afde
ling. - Litt, virks.: En artikel om med. 
emne. - Adr.: Marius Simonsensvej 19, 
Arhus.
Rienecker, Ellinor, f. Johansen, vær. 
12, 1952 I- 1954 II; f. 8. 10. 1927; dim. 
1947, cand. mag. (fransk-dansk) 1955 
II. - Fra 1956 timelærer. - Adr.: Kjeld- 
gårdsvej 3, Valby.
Rienecker, Elsa, vær. 48, 19491-1954 
I; f. 7. 12. 1924; dim. 1943, cand. mag. 
(tysk-russisk) 1955 II. - Fra 1956 vikar
- Studieoph.: Marburg a. d. Lahn i som
meren 1952 og 1953. - Adr.: Værebro- 
vej 16, Bagsværd.

Ring, Hedevig, (Viggi), vær. 34, 1941 I
- 1946II; f. 26. 1. 1918; dim. 1936 
(1938), cand. mag. (kristendomskund- 
skab-dansk-engelsk) 1946 II. — Assistant 
editor, Canadian Broadcasting Corp., In
ternational Service, Danish Section, 1947 
-49, assistant smst., Press and Informa
tion Service 1949-50, fra 1952 Place
ment Officer, Department of Citizenship 
and Immigration, Government of Cana
da, Montreal, Quebec. — Studieoph. : 
Mount Holyoke College, Mass., U.S.A.
1946-47. - Litt, virks.: Co-author and 
editor of 5 Year History of the C.B.C. 
International Service 1950. - Adr.: 1489 
Bishop Street, Montreal, P.Q., Canada.

Risdal, Bodil, se Møller.

Risdal, Kirsten, vær. 7, 195411- 1956 
H; f. 10. 3. 1928; dim. 1947 (1948), 
cand. mag. (fransk-gymnastik) 1956 II.
- Fra 1956 vikar. — 4 mdr.s stipendie- 
rejse til Belgien. - Adr.: Østergade 29 3, 
Heming.

Rist, Jenny, f. Tousgaard, vær. 7, 1939 
II- 1943 1; f. 23. 1. 1912; dim. 1936, 
cand. med. 1943 I. - Lægekandidat 

1943-46, assistentlæge ved Gravdal sy
gehus, Lofoten 1946-47, fra 1947 prak
tiserende læge i Lofoten, Norge. - Adr.: 
Gravdal, Lofoten, Norge.

Roesdahl, Nanna Refslund, f. Thom
sen, vær. 16, 1932 I- 1935 II; f. 1. 7. 
1912; dim. 1930, cand. med. 1938 I. - 
Lægekandidat 1938-41, fra 1941 prakti
serende læge. - Adr.: Over Tandslet.

Rohleder, Inge, se B'yriel.

Rohleder, Karen, vær. 9, 19491- 1951 
II; f. 9. 9. 1925; dim. 1946, cand. med. 
1956 II. - Fra 1956 lægekandidat. — 
Adr. : Københavns amts sygehus, Gen
tofte.
Rosenlund, Lis, f. Thorbjørnsen, vær. 
36, 1940II- 1943 II; f. 30. 6. 1918; 
dim. 1936, (stud, mag., smign. litt.). - 
Udgivet digte og udført oversættelsesar
bejde. - Adr.: Vognborgvej 1, Kbhvn. F.

Rossi, Ingalis, f. Sønnichsen, vær. 37, 
1954 I-nov. 1954; f. 26. 1. 1932; dim. 
1950, cand, polyt. (kemi) 1957 I. - 
Adr.: Fabritius Allé 12, Klampenborg.

Rude, Gudrun, f. Dam Jensen, vær. 40, 
19491- 1951 I; f. 11. 6. 1923; dim. 
1944, cand. jur. 1951 I. - Sagførerfuld
mægtig 1951-56, fra 1956 sagfører. - 
Adr. : Gothersgade 56 3, Kbhvn. K.

Rønne, Nanna, se Larsson.

Røssel, Paula Vinding, f. Pedersen, vær. 
35, 1936 I- 1938 II; f. 7. 1. 1912; dim. 
1931, cand. mag. (fransk-dansk) 1939 I, 
årskursus i gymnastik. - Timelærer ved 
Birkerød Statsskole 1941-45, fra 1945 
adjunkt smst. - Adr.: Rolighedsvej 45, 
Birkerød.

Sadderup (navneforandring fra Søren
sen), Inga, g. Tilgaard, vær. 43, 1936 II 
- 1938 I; f. 2. 2. 1913; dim. 1931, cand, 
mag. (engelsk-dansk) 1938 I. - Adjunkt 
ved Høng studenterkursus 1940-45, ved 
Fredericia gymnasium 1945-56, fra 1956 
lektor smst. - Studieoph.: Exeter Colle- 
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ge, England, i et semester 1938 (British 
Council’s stipendium). - Adr.: Have- 
pladsvej 96, Fredericia.

Sahl-Nielsen, Lotte, f. Lampe, vær. 6, 
19481-1951 II; f. 21. 1. 1926; dim. 
1944 (1946 II), cand. mag. (engelsk
gymnastik) 1954 II. - Fra 1955 time
lærer ved Frederiksborg statsskole. - 
Adr.: Sdr. Banevej 29 2, Hillerød.

Sahlholdt, Maren, se Gørtz.

Sand, Lizzie Tenna, se Pedersen.

Saxe, Lysia, se Fomo.

Scharff, Bente, f. Meyer, vær. 8, 1947 II 
-1949II; f. 18. 4. 1926; dim. 1946, 
(stud, mag., fysik). - Bogbinder. - Adr.: 
Ved Volden 7 st., Kbhvn. K.

Schiøler, Kirsten Jessen, f. Jessen Sø
rensen, vær. 7, 1954 I-1954 II; f. 14. 
8. 1929; dim. 1948, cand. med. 1956 II. 
-Fra 1956 lægekandidat. - Adr.: Linde 
Allé 30 A, Vanløse.

Schmeltzer Andersen, Kirsten, 
se Willerslev.

Schmidt, Betty, vær. 2, 1947 I - 1949 I; 
f. 11. 5. 1919; dim. 1938, cand. mag. 
(engelsk-gymnastik) 1948 II. Fra 1948 
seminarielærer. — Studieoph.: U.S.A. 
(Fullbright-Smith-Mundt). - Adr.:
Moltkesvej 43 2, Kbhvn. F.

Schmidt, Dora, se Johannsen.

Schrøder, Ingrid t, vær. 33, 1942 I - 
1944II; f. 15. 1. 1919; dim. 1938, (stud, 
mag., naturvidenskab). - Død 1945.

Schultz, Agnes, f. Rasmussen, vær. 6, 
1954II- 1956 1; f. 5. 6. 1929; dim. 
1948 (1950), stud. mag. (fransk-tysk). 
- Adr. : Møntergade 4 2, Kbhvn. K.

Schumacher, Vera, g. Petersen, vær. 1, 
1953 1- 1954II; f. 13. 5. 1928; dim. 
1947 (1951 I), stud. med. - Adr.: Eg
mont H. Petersens kollegium, Nr. Allé 
75, vær. 405, Kbhvn. 0.

Schäffer, Birte, vær. 20, 1946 II - 1951 
II; f. 11. 12. 1922; dim. 1943 (1944 II), 
cand. med. 1952 II. - Fra 1952 læge
kandidat, nu ved Gentofte Amtssygehus.
- Adr.: Frimestervej 44 1, Kbhvn. NV.

Schäffer, grete, f. Bekker, vær. 47, 1939 
I-1940II; f. 13. 9. 1915; dim. 1934, 
cand. med. 1942 I, specialistanerken
delse (hud- og kønssygdomme) 1953. - 
Lægekandidat 1942-48, reservelæge 
1948-52, fra 1953 praktiserende special
læge. - Legater: P. Carl Petersens legat, 
Nielsine Nielsens legat, Kong Christian 
d. X’s legat. Litt, virks.: 8 artikler om 
dermatologiske emner. - Adr.: Nørresø- 
vej, Viborg.

Sidney-Møller, Alice, se Bryld.

Sieck, Alice Marie, se Olafsson.

Sihlbom, Esther, f. Thomasen, vær. 14, 
19381-1941 I; f. 26. 10. 1916; dim. 
1935, cand. polyt. (kemi) 1941 I. - An
sat ved statens planteavlslaboratorium
1941-43, ved Kooperativa Förbundets 
Livsmedelslaboratorium, Stockholm, 1944 
-47, ved Stockholms Högskola (Biokemi
ska Institutet) 1947-51, fra 1951 ved 
Statens Institut för Folkhälsan, Sverige.
- Adr.: Råsundavägen 704, Solna, Sve
rige.

Simonsberg, Grethe, f. Irgens-Møller, 
vær. 26, 1946 II - 1949 I; f. 6. 2. 1923; 
dim. 1941, cand. med. 1949 I. - Læge
kandidat 1949-54, fra 1954 lægeassistent 
hos overlægen ved Københavns fængsler.
- Adr.: Hattensensallé 11, Kbhvn. F.

Simonsen, Inger, se Harsberg.

Sindbjerg-Hansen, Karen, se Poulsen.

Sjøstrøm, Else, se Pay.

SkarÖi, Sigrid av*, g.Joensen, vær. 6, 
1932 1- 1935 1; f. 12. 5. 1908; dim. 
1927 (1928), (stud, mag., historie-en
gelsk). — Adr.: Thorshavn.

Skjødt, Edith, se Malchow-Møller.
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Skjøth, Bothilde (Thilde), vær. 56, 
1948II- 19541; f. 16. 4. 1926; dim. 
1946, stud. mag. (aim. og smig, littera
turhistorie). - Biblioteksassistent. - Adr.: 
Bredgade 35 A 2, Kbhvn. K.

Skov, Bodil, se Sørensen.

Skov, Margarit (Sytter), se Nygaard.

Skovgaard-Petersen, Inge, f. Balle, vær. 
11, 1954 I-1956 II; f. 2. 1. 1932; dim. 
1950, stud. mag. (historie-latin). - Adr.: 
Classensgade 54 st., Kbhvn. 0.

Sleth, Maren, g. Christiansen, vær. 36, 
1943 II-1948II; f. 7. 9. 1921; dim. 
1940, cand. mag. (engelsk-latin-tysk) 
1948 I. - Vikar 1948-51, fra 1951 ad
junkt ved Kysens teens gymnasium. - Stu
dieoph.: Cambridge, England 1947. - 
Adr. : Hyltebjerg Allé 36 B, Vanløse.

Smidt, Ellen, g. Jensen, vær. 41, 1944 II
- 1948 I; f. 1. 7. 1914; dim. 1940, cand. 
jur. 1948 I. - Fra 1948 sekretær i aktie
selskabsregistret. - Adr.: Ved Andebak- 
ken 9 2, Kbhvn. F.

Smidt, Margrethe, vær. 40, 1937 II— 
1941 I; f. 23. 9. 1914; dim. 1934, cand. 
jur. 1941 I. - Sekretær i arbejds- og so
cialministeriet 1941-53, fra 1953 fuld
mægtig smst. - Adr. : Torvegade 494, 
Kbhvn. K.

Solem, Gudrun, f. Dahl, vær. 18, 1952 II
- 1954II; f. 9. 1. 1929; dim. 1937 
(1948 I), cand. med. 1955 II. - Fra 
1955 lægekandidat. - Adr.: Godthåbs- 
have 18 st., Kbhvn. F.

Sommer, Maria (Migge), f. Vanden- 
hertz, vær. 5, 1943 II - 1946 I; f. 20. 2. 
1920; dim. 1938 (1939), cand. mag. 
(tysk-dansk) 1950 I. - Fra 1951 vikar. - 
Adr.: Virumvej 135 B, Virum.

Sorgenfrei, Frieda, se Wiberg.

Staffeldt, Ingrid Schack von, f. Verne- 
gård Jensen, vær. 1 og 15, 1947 I - 1949 
II; f. 17.9. 1922; dim. 1941, cand. med. 

1949 II, specialistanerkendelse (anæsthe- 
siologi) 1957. - Lægekandidat 1949-53 
og 1955-56, narkoselæge 1953, fra 1956 
reservelæge ved Århus kommunehospitals 
anæsthesiologiske afdeling. - Adr.: Gu
stav Wiedsvej 25, Arhus.

Strøby, Dagny, f. Andersen, vær. 21,
1932 1- 1935 1; f. 29.5.1909; dim. 
1928, cand. mag. (engelsk-tysk) 1934 II.
- Vikar 1934-42, timelærer 1942-44, fra 
1944 adjunkt ved Statens Kursus. - 
Adr.: Æginavej 15, Kbhvn. S.

Støtt, Anna Margrethe Thomsen, vær. 
37, 1932 I- 1938 I; f. 16.1.1912; dim. 
1931, cand. mag. (tysk-gymnastik) 1939 
I. - Vikar 1939-40, adjunkt 1940-48, an
sat ved Røde Kors, Hamburg, i 1948, 
fra 1950 erhvervsvejleder. - Adr.: Half- 
dansgade 233, Kbhvn. S.

Støtt, Louise Thomsen, f. Andersen, 
vær. 10, 1939 II- 1942 I; f. 28.5.1916; 
dim. 1935 (1937), cand. jur. 1943 II. - 
Sekretær i skattedepartementet 1943-46, 
fra 1946 politifuldmægtig i Ålborg. - 
Studieoph.: U.S.A. 1950-51 (AAUW 
International Study Grant). - Bestyrel
seshverv: Medlem af bestyrelsen for juri
disk forening for Nordjylland, af besty
relsen for Ålborg Frihedskollegiums Ven
ner og af bestyrelsen for antabusorgani
sationen. - Adr.: Kong Chr. Allé 51, 
Ålborg.

Støvring-Nielsen, Bodil, se Knudsen.

Surlykke, Ellen, se Lund.

Svane, Svanhildur (Svana), f. Jénsdot- 
tir, vær. 41, 1948 I - 1953 II; f. 24.8. 
1925; dim. 1946, mag. scient, (botanik) 
19541, universitetets guldmedalje 1953.
- Undervisningsassistent ved Polyteknisk 
Læreanstalts biologiske laboratorium 
1953-54. - Adr.: Vesterbro 36, LI. Vær
løse.

Svanhoff, Karen|, f. Hingst, vær. 45,
1933 II- 1935 1; f. 1910; dim. 1929, 
cand. polyt. (kemi) 1935 I. - Ansat ved 
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Universitetets Institut for Hygiejne og 
Statens Vitamin Laboratorium 1935-46. 
- Litt, virks.: En række videnskabelige 
tidskriftartikler inden for levnedsmiddel
kemien. - Død 1946.
Svendsen, Hanne Marie, f. Jensen, vær. 
51, 1943 II - 1954 II; f. 27. 8. 1933; dim. 
1951, stud. mag. (dansk-tysk). - Adr.: 
Lange Müllersgade 231, Kbhvn. 0.

Sylvest, Kirsten, se Møller.

Sølvkjær, Ella, f. Prehn, vær. 43, 1946 
II-1948II; f. 18.4.1922; dim. 1941, 
(stud. med.). - Adr.: Fuglefængervej 13, 
Kbhvn. NV.
Sønnighsen, Ingalis, se Rossi.
Sønnighsen, Jutta, se Brams.
Sørensen, Bodil, vær. 20, 1951 II- 1954 
I; f. 26. 9. 1917; dim. 1946, cand. mag. 
(engelsk-dansk) 1953 II, M. A., Rad
cliffe College, U.S.A., 1956 I.-Lærerinde 
ved Individualskolen 1955-56, fra 1955 
bibliotekar ved Det amerikanske Biblio
tek. - Studieoph.: U.S.A. (Smith-Mundt 
legat). - Adr.: Bremensgade 32 5, 
Kbhvn. S.
Sørensen, Bodil Frimodt, f. Skov, vær. 
29, 1932 I- 1934 I; f. 27.3.1909; dim. 
1926, cand. med. 19341. - Lægekandi
dat 1934-36, fra 1936 praktiserende læ
ge. - Bestyrelseshverv: Fmd. for Dansk 
Røde Kors’ Frederikshavn afdeling, med
lem af Sygekasseudvalget i Hjørring amts 
lægekredsforening. - Adr. : Danmarks
gade 49, Frederikshavn.
Sørensen, Bodil Gregers, f. Pedersen, 
vær. 40, 1940II- 1943 1; f. 28. 11. 
1915; dim. 1934, cand. med. 1943 II. - 
Lægekandidat og reservelæge 1943-49, 
fra 1949 praktiserende læge. - Adr.: 
Slotsvænget 8, Hillerød.
Sørensen, Carmen, f. Larsen, vær. 31, 
1932 I- 1938 I; f. 8.4. 1911; dim. 1929 
(1930), cand. mag. (dansk-tysk) 1938 1. 
- Vikar 1938-47, timelærer ved Tønder 
Statsskole 1947-48, fra 1948 adjunkt 
smst. - Adr.: Strucks Allé 61 A, Tønder.

Sørensen, Else Barslund, se Winkel.

Sørensen, Gerda|, vær. 44, 1932 I - 
1933 II; f. 1908; dim. 1927, cand. mag. 
(mat.-nat.) 1934. - Død.

Sørensen, Hilda Mygind, f. Petersen, 
vær. 2, 1945 I- 1947 I; f. 11.8.1918; 
dim. 1938, cand. med. 1947 I. - Læge
kandidat 1947-53, 2. reservekirurg ved 
Centralsygehuset i Hillerød 1953-55, fra
1955 2. reservelæge ved Bispebjerg hospi
tals gynækologiske afd. - Litt, virks.: 2 
artikler om kirurgiske og gynækologiske 
emner. - Adr.: Sejlgaarden, Farum.

Sørensen, Inga, se Sadderup.

Sørensen, Inge, vær. 8, 1952 11- 1956 
I; f. 26. 1. 1921; dim. 1947, cand. med.
1956 I. — Fra 1956 lægekandidat. - Adr.: 
Hermann Triers Plads 3, Kbhvn. V.

Sørensen, Kirsten Jessen, se Schiøler.

Sørensen, Kirsten Sølvsten*, f. Nielsen, 
vær. 32, 1952 II - 1955 I; f. 10.8. 1932; 
dim. 1950, stud. med. - Adr.: Marien- 
dalsvej 52 J, Kbhvn. F.

Sørensen, Nanna Marie, vær. 34, 1949 
II- 1952 1; f. 7.9.1927; dim. 1947, 
cand, polyt. (kemi) 1952 I. - Ansat hos 
H.Lundbeck & Co. 1952-54, fra 1954 
ved Statsbanernes laboratorium. - Adr.: 
Nordahl Griegsvej 86, Søborg.

Sørensen, Randi Juncker, se Jørgensen. 

Sørensen, Stinno, f. Johansen, vær. 7, 
1945 I- 1946 I; f. 13. 11. 1919; dim. 
1939, cand. med. 1947 I. - Lægekandi
dat 1947-48, fra 1948 praktiserende læ
ge, tilsynsførende læge ved børnehave og 
vuggestue. - Adr.: Gladsaxevej 121, Sø
borg.
Taagelund, Elisabeth, g. Hindborg-Fre- 
deriksen, vær. 7, 1936 II - 1939 II; f. 
22.4. 1912; dim. 1931, cand. med. 1939
II. - Lægekandidat 1939-43, fra 1943 
praktiserende læge, fra 1948 tillige sko
lelæge og fra 1953 børnehavelæge. - 
Adr.: Kirkegade 3, Herning.
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Temler, Birthe (Bitten), f. Nielsen, vær. 
5, 1948 II - 1953 II; f. 14. 11.1926; dim.
1946, cand. mag. (dansk-gymnastik) 
1953 II. - Timelærer 1953-55, fra 1955 
seminarielærer ved N. Zahles semina
rium. - Adr.: J. A. Schwartzgade 32, 
Kbhvn. 0.

Thaarup, Grete Marie Vedel, se Gørtz.

Thamsen, Annemarie, vær. 1, 1939 1 - 
1941 I; f. 5. 12. 1910; dim. 1930 (1933 
II), cand. med. 1941 I, specialistaner
kendelse (patologisk anatomi) 1956. - 
Lægekandidat 1941-47, lægeassistent 
1949-53, 2. reservelæge ved Københavns 
amts sygehus’ patologiske institut 1953- 
55, fra 1956 assistent ved Øresundsho
spitalets patologiske institut samt assi
stent ved Mødrehjælpsinstitutionen for 
København. - Studieoph. : Department 
of Pathology, Yale University, Medical 
School, New Haven, Conn., U.S.A. - 
Adr.: Rosenvængets Hovedvej 22,
Kbhvn. 0.

Tholstrup, Christiane (Tytter), se Pas- 
serini.

Thomasen, Esther, se Sihlbom.

Thomsen, Anna, se Kristensen.

Thomsen, Birgit Vibeke, (Vibeke), vær. 
44, 1951 I - 1953 II; f. 26. 8. 1928; dim.
1947, cand. mag. (matematik-fysik) 1953 
I. - Vikar og adjunktaspirant 1953-56, 
fra 1956 adjunkt i Maribo. - Adr.: Sdr. 
Boulev. sygeplejeblok st. 4 th., Maribo.

Thomsen, Ellen, f. Christensen, vær. 23, 
1949 I- 1952 II; f. 15.10.1925; dim. 
1944 (1945), cand. mag. (dansk-engelsk) 
1952 II. - Ansat ved realskole 1952-55.
- Studieoph.: England. - Adr.: Trustrup 
st., Djursland.

Thomsen, Else Dalhoff, f. Dalhoff, vær. 
25, 1932 I- 19381; f. 16. 12. 1911; dim. 
1930, cand. mag. (tysk-dansk) 1937 II.
- Lektor i dansk ved Berlins universitet 
1941 og ved Rostock universitet 1942-43, 
sekretær ved tidsskriftet Danmark 1941- 

42, undervisningsassistent i dansk littera
tur ved Københavns universitet 1943-45, 
rejselektor i Sverige 1945-49, fra 1949 
lærer ved Statsseminariet på Emdrup- 
borg og undervisningsassistent ved Kø
benhavns universitet. - Studieoph.: Wien 
1939-40 (stipendium fra A. v. Hum- 
boldt-stiftung). - Adr.: Falkonergaards- 
vej 151, Kbhvn. V.

Thomsen, Nanna Refslund, se Roesdahl.

Thomsen, Nora Larsdatter, se Larsdat- 
ter.

Thorbjørnsen, Lis, se Rosenlund.

Thorsell, Elise, se Bache.

Thorsen, Ellen, f. Hansen, vær. 28, 
1937 II- 1938 II; f. 28.6.1916; dim. 
1935 (stud, mag., matem.-fysik-kemi). - 
Adr.: Dr. Margrethesvej 42, Roskilde.

Thyssen, Thyra Pontoppidan, se Feil.

Thrane, Inge Birgit, se Olsen.

Tolderlund, Bente, vær. 53, 1948 1 - 
1949 II; f. 22.9. 1923; dim. 1942, cand. 
jur. 1949 II. - Sekretær 1949-54, fra 
1954 fuldmægtig i skibsregistreringskon
toret. - Adr.: Højbjerg Vænge 23, Her
lev.

Tonsgaard, Esther, g. Møller, vær. 16 
og 12, 1935 II- 1937 I og 1939 II- 
1942 1; f. 12.8.1914; dim. 1933 (1937 
I), cand. jur. 1942 1. - Sagførerfuld
mægtig 1942-45, sagfører 1945-48, fra 
1948 landsretssagfører. - Bestyrelses
hverv: Kasserer i bestyrelsen for Studen
tersamfundets Retshjælp for ubemidlede, 
næstformand i foreningen Kvindernes 
alkoholfri Restauranter, medlem af Kvin
delige Akademikeres bestyrelse. - Adr.: 
Nørrevold 102, Kbhvn. K.

Tonsgaard, Lis, se Raaschou.

Tousgaard, Jenny, se Rist.

Tønnesen, Sara, se Helms.

Udbye, Bodil, se Pock-Steen.
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Uhrenholt, Dagmar, se Davidsen,

Ulf Hansen, Asta, se Hansen.

Ulrich, Brita, f. Clausen, vær. 49, 1932 
I- 1933 II; f. 23.5.1911; dim. 1929, 
(stud. med.). - Adr.: Maglebo 11 st., 
Kastrup.
Ulrich, Ruth, f. Christensen, vær. 18, 
19351- 1937 II; f. 18.5.1914; dim. 
1932, cand. mag. (historie-dansk) 1939 
I. - Vikar og timelærer 1943-46, adjunkt 
ved Hjørring gymnasium 1946-56 og fra 
1956 ved Helsingør gymnasium. - Lega
ter: Marie Iliums legat 1954. - Bestyrel
seshverv: Medlem af bestyrelsen for 
Dansk Kvindesamfund, Hjørring, til 
1956. - Adr.: Dronningemølle.

Waarst, Annelise, g. Simonsen, vær. 22, 
19541- 1956II; f. 17. 5. 1928; dim. 
1947 (1952 II), stud. med. - Adr.: See- 
husensvej 1 A, Dianalund.

Vammen, Aase, se Dalsgård.

Vandenhertz, Maria (Migge), 
se Sommer.

Vedel, Ellen, se Johansen.

Vejlø, Karen, se Friedmann.

Vernegård, Ingrid, se Staffeldt.

Verner Nielsen, Elsa, se Nielsen.

Vernersen, Harriet, vær. 48, 1932 I - 
19361; f. 23. 1. 1909; dim. 1928, cand. 
mag. (dansk-engelsk) 1935 II. - Vikar 
J 936-38, realskolelærer 1938-39, time
lærer 1939-43, fra 1943 seminarielærer. 
- Studieoph.: England 1934 og Island 
1936. - Adr.: Tangevej 15, Ribe.

Vestergaard, Emma, vær. 2, 1932 1 - 
1933 II; f. 23. 6. 1908; dim. 1926, 
cand. med. 1933 II, specialistanerken
delse (neurologi) 1943 og (psykiatri) 
1944, dr. med. 1949. - Lægekandidat 
1933-45, reservelæge ved Frederiksberg 
hospitals neurologiske afdeling 1945-46, 
afdelingslæge ved Andersvænge åndssva

geanstalt 1946-48, ledende psykiater ved 
Københavns politi 1948-51, fra 1951 
overlæge ved justitsministeriets psykiatri
ske undersøgelsesklinik. - Studieoph. : 
U.S.A. 1952-53 (AAUW International 
Study Grant). - Litt, virks.: Encefalitis, 
en klinisk studie 1949 (disp.), ca. 10 
artikler om neurologiske og psykiatriske 
emner. - Off. hverv: Medlem af prosti
tutionskommissionen, arbejdet afsluttet 
1954. - Adr.: Ved Bellahøj 16, Brønshøj.

Vestergaard, Karen, vær. 8, 1932 I - 
1937 1; f. 7. 1. 1912; dim. 1930, cand. 
mag. (naturhistorie-geografi) 1936 II. - 
Løst arbejde for Zoofysiologisk laborato
rium 1937-42, for Teknologisk institut
1942-46, videnskabelig assistent ved sta
tens skadedyrslaboratorium 1946-55, fra 
1955 afdelingsbestyrer smst. - Adr.: Eg- 
holmvej 50, Vanløse.
Wiberg, Frieda, f. Sorgenfrei, vær. 3, 
1949II- 19531; f. 1. 1. 1926; dim. 
1944 (1945), cand. mag. (naturfag-gym
nastik) 1954 I. - 1954 vikar på Blaa- 
gaards seminarium, senere laboratorieas
sistent på Nationalmuseet, nu vikar på 
Falkonergårdens gymnasium. - Adr.: 
Jølbyvej 46, Vanløse.

Wichmann, Ruth, se Hansen.

Wiese, Ebba, f. Krogenberg Olsen (Ole), 
vær. 23, 1932 I- 1935 I; f. 26. 2. 1910; 
dim. 1928, cand. mag. (tysk-gymnastik) 
1934 II. - Timelærerinde 1935-39, ad
junkt 1939-53, fra 1953 lektor. - Adr. : 
Set. Mogensgade 9, Viborg.

Wiklund, Elida, g. Edelskov, vær. 14, 
19471-1949II; f. 30. 6. 1917; dim. 
1937 (1940), cand. med 1950 II. - Fra 
1951 lægekandidat. - Adr.: Mosegaards- 
vej 2, Greve Strand.

Wille, Ina, f. Lynged, vær. 2, 1935 I — 
1939 I; f. 11. 9. 1913; dim. 1931 (1932), 
cand. jur. 1939 I. - Sekretær i direktora
tet for vareforsyning 1939-45, fuldmæg
tig smst. 1945-51. - Adr.: Smakkegaards- 
vej 15, Gentofte.
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Wille, Karen Margrethe (Grethe), 
se Fass.

Willerslev, Kirsten, f. Schmeltzer An
dersen, vær. 44 og 11, 1935 1-IIog 
1939 1- 1941 1; f. 10. 5. 1915; dim. 
1932, mag. art. (historie) 1943 I. - Vi
kar 1944-54, fra 1954 adjunkt ved Niels 
Brocks Handelsskole. - Adr.: Gammel
toftsgade 24 3, Kbhvn. K.

Willumsen, Aase, f. Lund, vær. 48, 1935 
II- 1939 I; f. 21. 10. 1913; dim. 1932, 
cand. jur. 1939 I. - Sekretær ved mød
rehjælpsinstitutionen 1939-51, ekspedi
tionssekretær smst. 1951-54, kontorchef 
smst. fra 1954. - Adr.: Peblinge Dosse
ringen 44 2, Kbhvn. N.

Vindfeldt, Ellen, se Harhorn.

Winkel, Else, f. Barslund, vær. 46, 1950 
I- 1952 1; f. 7. 10. 1923; dim. 1942, 
cand. med. 1952 I. - Lægekandidat 1952 
-54, fra 1954 narkoselæge. - Adr.: Ved 
Bellahøj 17 B, Brønshøj.

Winkel, Kirsten van, f. Jensen, vær. 55, 
1943 II- 1945 II; f. 27. 10. 1922; dim. 
1941, (stud, mag., historie-dansk-fransk), 
socialrådgivereksamen 1951. - Ansat ved 
Nyborg socialkontor 1951-56. Adr.: N. 
Z. Voorburgwal 129, Amsterdam C, Hol
land.

Vogel, Ida Gudrun, vær. 49, 1944 II - 
1946 II; f. 18. 9. 1917; dim. 1937, cand, 
med. 1946 II. - Lægekandidat 1946-55, 
fra 1955 1. underläkare ved røntgenaf
delingen på Lasarettet i Linköping, Sve
rige. - Adr.: Lasarettet, Linköping, Sve
rige.

Woller, Ellen, vær. 38, 19541 - 1955 
I; f. 12. 2. 1933; dim. 1951, (stud, 
med.). - Studieophold i Sverige 1955 
-56. - Vikar ved Herstedøster skole.

Voss; Gerda, f. Kongsted Andersen, vær. 
11, 1952 II- 1954 II; f. 5. 3. 1927; dim. 
1945 (1946), cand. mag. (engelsk
fransk) 1955 I. - Adr.: Brøndkærvej 
15 2, Valby.

2 NUVÆRENDE BEBOERE

Andersen, Anna, vær. 18, indfl. 1954 II; 
f. 3. 10. 1930; dim. 1949, stud. mag. 
(kristendomskundskab-tysk).

Andersen, Inger Hee, vær. 20, indfl. 
1954 1; f. 22. 3. 1933; dim. 1952, stud, 
mag. (engelsk-kristendomskundskab).

Andresen, Elli, vær. 4, indfl. 1953 I; 
f. 24. 12. 1928; dim. 1948 (1950), stud, 
mag. (tysk-engelsk).

Arnbo, Lis, vær. 7, indfl. 1956 II; f. 29. 
4. 1930; dim. 1949, stud. med.

Beck, Brita Waage, vær. 39, indfl. 1954 
I; f. 11. 6. 1931; dim. 1950, stud. mag. 
(dansk-fransk).

Berg, Helga, vær. 41, indfl. 1953 II; f. 
28. 3. 1931; dim. 1949, stud. med.

Berntsen, Henie, vær. 5 B, indfl. 1956 I; 
f. 19. 12. 1932; dim. 1951, stud. mag. 
(fransk-gymnastik).

Bliddal, Birthe, vær. 19, indfl. 1953 II; 
f. 21. 8. 1931; dim 1951, stud. mag. 
(matematik-fysik).

Breval, Lisbet, vær. 44, indfl. 1953 II; 
f. 8. 6. 1932; dim. 1951, stud. mag. 
(matematik-fysik).

Brændstrup, Lis, vær. 56, indfl. 1957 I; 
f. 29. 7. 1934; dim. 1953, stud, theol.
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Bülow-Olsen, Grethe, vær. 37, indfl. 
1957 I; f. 29. 3. 1934; dim. 1953, stud, 
theol.
La Cour, Charlotte Dornonville de 
(Lotte), vær. 26, indfl. 1955 1; f. 23. 6. 
1928; dim. 1946 (1951), stud. mag. (na
turhistorie-geografi).

Dahl, Gudrun, vær. 52, indfl. 1956 I; f.
12. 10. 1932; dim. 1951, stud. mag. (ro
mansk filologi).

Diedrichsen, Karen Margrethe (Nul
le), vær. 9, indfl. 1951 II; f. 16. 12. 
1927; dim. 1946 (1947), stud. mag. 
(fransk-kristendomskundskab).

Dübeck, Inger, vær. 6, indfl. 1956 I, f.
24. 2. 1933; dim. 1952, stud. jur.

Fynbo, Else, vær. 45, indfl. 1952 II; f. 
4. 3. 1932; dim. 1950, stud. mag. (en
gelsk-tysk).
Gerhard, Hanne, vær. 40, indfl. 1954 I; 
f. 1. 2. 1934; dim. 1952, stud. mag. 
(engelsk-latin).
Hansen, Karen Margrethe Stougaard, 
vær. 42, indfl. 1953 II; f. 2. 9. 1929; 
dim. 1948 (1949), stud. mag. (fransk
dansk) .
Hansen, Kirsten Kaiberg, vær. 36, indfl.
1956 I; f. 2. 2. 1932; dim. 1951, stud, 
med.

Hardt, Kirsten, vær. 48, indfl. 1954 I; 
f. 16. 1. 1933; dim. 1951, stud. med.

Heiberg-Iürgensen, Jette, vær. 29, indfl. 
1953 II; f. 20. 2. 1934; dim. 1952, stud, 
med.
Heiberg-Iürgensen, Ulla, annekset, ind
fl. 1957 I; f. 22. 1. 1937; dim. 1955, 
stud. mag. (matematik-fysik-kemi).
Husfeldt, Elva Benta, vær. 47, indfl.
1957 I; f. 27. 6. 1933; dim. 1952, stud, 
mag. ( tysk-f ransk ).

Helms, Birte, vær. 5 A, indfl. 1954 I; f.
25. 2. 1928; dim. 1947 (1948), cand. 
mag. (dansk-kristendomskundskab) 1956 
II.

Jacobsen, Anne Marie (Trille), vær.
15, indfl. 1954 II; f. 30. 4. 1933; dim.

1952, stud. mag. (dansk-tysk).
Jensen, Else Viborg, annekset, indfl.
1955 II; f. 8. 12. 1929; dim. 1950, stud, 
mag. (tysk-dansk).

Jensen, Ruth, vær. 34, indfl. 1952 I; f. 
15. 12. 1926; dim. 1947, stud. mag. (en
gelsk-tysk).

Kindt, Gudrun, vær. 16, indfl. 1955 II; 
f. 17. 9. 1934; dim. 1952, stud. mag. 
(engelsk-latin).

Klem, Lone, vær. 33, indfl. 1955 II; f. 
4. 5. 1935; dim. 1953, stud. mag. (sam
menlignende litteraturhistorie).
Knox-Seith, Barbara, vær. 23, indfl. 
1952 II; f. 6. 6. 1929; dim. 1947, stud, 
psych.

Krarup, Esther, vær. 49, indfl. 1954 II; 
f. 26. 11. 1933; dim. 1952, stud. mag. 
(engelsk-latin).

Kyst, Maren Inger, vær. 35, indfl. 1954 
II; f. 16. 12. 1930; dim. 1949, stud. med.

Lange, Inger, vær. 43, indfl. 1956 II; f. 
4. 9. 1934; dim. 1953, stud. mag. (dansk 
-gymnastik).

Lassen, Ida Bundgaard, vær. 1, indfl.
1956 I; f. 16. 10. 1934; dim. 1953, stud, 
mag. (tysk-latin).
Lindhardt, Anne Marie, vær. 2, indfl. 
1955 I; f. 17. 9. 1931; dim. 1950, stud, 
med.
Lynge-Nyboe, Else, vær. 8, indfl. 1957 I ; 
f. 17. 9. 1936; dim. 1955, stud. mag. 
(fysik-matematik-kemi).

Madsen, Inger-Lise, vær. 21, indfl. 1956 
II; f. 22. 5. 1932; dim. 1950, stud. med.

Nielsen, Aase, vær. 38, indfl. 1955 I; 
f. 22. 1. 1931; dim. 1951, stud. mag. 
(dansk-kristendomskundskab).

Nielsen, Esther, vær. 14, indfl. 1956 II; 
f. 26. 8. 1929; dim. 1954, stud. mag. 
(biokemi).
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Nielsen, Gurli, vær. 17, indfl. 1954 I; 
f. 30. 4. 1931; dim. 1949, stud. mag. 
( naturhistorie-geografi ).

Nielsen, Inga Skaaning, vær. 53, indfl. 
1953 II; f. 3. 7. 1930; dim. 1950, stud, 
med.

Nilausen, Karin, vær. 3, indfl. 1954 I; 
f. 1. 6. 1928; dim. 1947 (1949), stud, 
med. - Universitetets guldmedalje 1955.

Olsen, Bodil, vær. 55, indfl. 1954 II; 
f. 28. 7. 1931; dim. 1950, stud. mag. 
(dansk-latin).

Pedersen, Gunhild, vær. 11, indfl. 1956 
II; f. 30. 12. 1936; dim. 1954, stud, 
mag. ( historie-musik ).

Petersen, Kirsten Brøndsted, vær. 12, 
indfl. 1954 II; f. 30. 11. 1933; dim. 
1952, stud. mag. (tysk-fransk).

Preisz, Lise, vær. 13, indfl. 1954 II; f. 
31. 8. 1933; dim. 1951, stud. mag. 
(fransk-latin).

Rechnagel, Birgitte, vær. 30, indfl. 
1955 I; f. 9. 10. 1934; dim. 1952, stud, 
jur.

Rehfeldt, Nina, vær. 22, indfl. 1956 II; 
f. 18. 6. 1935, dim. 1953, stud. mag. (na
turhistorie-geografi).

Rud, Bodil, vær. 25, indfl. 1955 II; f. 
28. 11. 1924; dim. 1943 (1952), stud, 
jur.

Ryelund, Karen Marie, vær. 32, indfl. 
1955 II; f. 23. 11. 1928; dim. 1948, 
stud. med.

Salskov, Helle, vær. 47, indfl. 1952 II; 
f. 24. 10. 1933; dim. 1951, stud. mag. 
(klassisk filologi-fransk).

Sghouenborg, Jytte, vær. 31, indfl. 1954 
II; f. 14. 5. 1932; dim. 1950, stud. med.

Spier, Birgit Koch, vær. 54, indfl. 1955 
I; f. 4. 4. 1933; dim. 1951, stud. mag. 
(historie).

Stampe, Grete, vær. 28, indfl. 1956 II ; 
f. 22. 4. 1933; dim. 1952, stud. jur.

Sørensen, Ellen Margaard, vær. 51, 
indfl. 1954 I; f. 5. 4. 1931; dim. 1949, 
stud. med.

Sørensen, Lissa, vær. 24, indfl. 1953 II; 
f. 12. 4. 1930; dim. 1950, stud. mag. 
(tysk-gymnastik).

Uldaler, Nelly, vær. 10, indfl. 1957 I; 
f. 20. 11. 1929; dim. 1948, stud. mag. 
(dansk-kristendomskundskab).

Warrer, Birte, vær. 27, indfl. 1953 I; 
f. 22. 3. 1932; dim. 1950, stud. med.

Wium, Inger, vær. 46, indfl. 1955 II; f. 
15. 10. 1933; dim. 1952, stud. jur.

Volsing, Hjørdis, vær. 50, indfl. 1954 I; 
f. 14. 11. 1933; dim. 1952, stud. mag. 
(engelsk-fransk).



KVINDEREGENSIANER-SAMFUNDET, 
der står som udgiver af denne bog, blev stiftet i efteråret 1941 
og tæller nu 213 medlemmer. Dets formål er „at opretholde 
forbindelsen mellem tidligere alumner og at bevare disses inter
esse for Kvinderegensen“. Der holdes et årligt møde, hvor det 
er skik, at et af medlemmerne fortæller om sit arbejde. I 1943 
oprettedes et legatfond med det formål at hjælpe gamle eller 
nuværende alumner. Der er indtil nu uddelt 4.100 kr. - Med 
visse mellemrum er der blevet udsendt kortfattede bulletiner 
med meddelelse om adresseforandringer, udnævnelser, giftermål 
o. 1. Det er denne sidste side af samfundets virksomhed, som i 
anledning af jubilæet er blevet betydelig udvidet, og hvis resultat 

foreligger i nærværende skrift.


