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Grindsted
Kost- og Realskole
Beretning om skoleåret 1950—51
49. skoleår

Henvendelser og forespørgsler kan bedst finde sted i kontortiden
hver skoledag kl. 9—10. Anden tid kan aftales pr. telefon.
SKOLENS TELEFONER:

Skolebestyrer Høirup, Grindsted nr. 40.

Inspektør Krogsgaard, Grindsted nr. 220.
Skolens girokonto: 115 82.

o

Årsfesten
Lørdag den 23. juni 1951.
Kl. 13,45

Gudstjeneste i Grindsted kirke ved cand, theol. Andr. Olesen.

Kl. 14,30

Fælles kaffebord for alle på Grand Hotel.

Kl. 15,30

Translokation og skoleafslutning i teatersalen.

Kl. 17,30

Spisepause.

Kl. 19

Elevforeningens generalforsamling i L.

Kl. 20

Pastor Poul Olesen taler i teatersalen.

Kl. 21

Kaffebord og forskellig underholdning.
Derefter dans i skolens gymnastiksal.

Kl. ca. 1,30

Afslutning med bål.

Det nye skoleår begynder onsdag den 15. august kl. 10.

Grindsted Realskole i maj 1951

Mogens Høirup.

Grindsted Kost- og Realskole
er oprettet som privatskole i 1902 og har siden 1917 haft ret til at dimittere

til aim. forberedelseseksamen (»præliminæreksamen«), I årene 1917—50

har 881 elever bestået denne eksamen ved skolen.
Undervisningen foregår i 5 realklasser. Eleverne optages i I’ realklasse
i 11—12 års alderen.
Eksamen tages med 3 fremmede sprog, engelsk, tysk og fransk; dog kan

elever efter skolens skøn fritages for eksamen i fransk. Endvidere undervises

der i latin, og der kan aflægges tillægsprøve i dette sprog ved skolen.
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Kostskolen
Der føres tilsyn med kostelevernes lektielæsning. ■— Kosteleverne har
pligt til at deltage i 1 times legemligt arbejde daglig (havearbejde, opryd
ning o. s. v.). Bortset fra gulvvask skal de selv holde deres værelser i orden.
Fritiden søges udfyldt med sport, fællesture o. a.

Kosteleverne skal hver søndag skrive brev til deres hjem. Det forudsættes,

at de kan tilbringe efterårs-, jule-, påske- og sommerferie i deres hjem
eller hos andre pårørende.

Kosteleverne medbringer sengeklæder, lagner, håndklæder, støveklude,

toiletrekvisitter og en kuffert eller kommode til tøjet. Alle personlige ejen
dele (også sengetøj) skal være mærkede med elevernes forbogstaver! Hver

3. uge sendes vasketøj hjem, det er derfor nødvendigt, at eleverne har ekstra
skiftetøj til sengene.
Eleverne indtager alle måltider sammen med skolebestyreren og hans
familie samt de lærere, der spiser på skolen. — Telefonopringninger til

kosteleverne må henlægges til spisetiden (18,30—19,00).

For at lette kontrollen med kosteleverne er det et bestemt ønske fra
skolens side, at disse ikke modtager penge fra pårørende uden om skolens
lommepenge-ordning: Eleverne (under 18 år) får hver lørdag udbetalt 2 kr.
Kan en elev ikke møde planmæssigt efter en ferie, skal hjemmet forinden

underrette skolen herom.

Indkøb på regning kan kosteleverne kun foretage på rekvisitionssedler,
udleverede af skolen. Hvis ikke anden aftale er truffet med skolen, skal
indkøb ud over skolerekvisitter foretages fra hjemmet.

Betaling for kost og ophold, lys, varme og lektiehjælp og inspektion er

165 kr. om måneden. (Der betales for 10 måneder.) Desuden betales for

undervisningen den sats, som gælder for vedkommende elevs klasse. An
gående dette, samt fripladser, henvises til afsnittet: Skolepenge.
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Togelever - Skolepatruljesystemet
Skolen får hver dag ca. 200 elever med toge fra 6 retninger. Disse tog

elever har altid været et problem, fordi skolen ikke kunne følge børnene
under kørslen. I samarbejde med justitsministeriets udvalg for større færd
selssikkerhed repræsenteret ved overbetjent Rich. Lindebro, København,
udarbejdedes nu det allerede kendte skolepatruljesystem til også at omfatte

tog- og bilkørsel til og fra skolen. — Systemet er i al enkelthed det, at man
udvælger to af de ældste elever ved hver baneretning som patruljeledere,

og med støtte fra politi og banens embedsmænd og naturligvis skolen, ud
styrer dem med myndighed til at føre kontrol med hele holdets opførsel

under kørslen. —
Det primære krav er at sikre os mod, at nogen elev springer af eller på

toget, medens dette er i bevægelse. Og det kan siges, at patruljesystemet
med 100 % har opfyldt dette krav. Sekundære krav bliver så forhold som

opførsel i toget, støjende optræden, grimt sprog med videre. Her er det
vanskeligt at vurdere, men alle, der har kendskab til spørgsmålet, er svært

godt tilfredse med resultatet.

Systemet har nu fungeret i 2 år til skolens og banernes fulde tilfredshed,
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og dermed kan man vel afvise påstanden om, at det kun drejer sig om en

døgnflue.
For skolen så problemet således ud, at vi, for togelevernes vedkommende,
havde ansvar for 120.000 enkeltrejser om året, rejser, hvor der ingen ulyk

ker måtte ske. — Det var et problem — i dag kan vi sige, at det er løst.

Skolepenge
Betalingen for de forskellige klasser er:

i. realklasse:

23 kr. pr. måned

2.

»

25 »

»

»

3.

»

26 »

»

»

4.

»

28 »

»

»

5.

»

31 »

»

»

Skolepengene betales forud for hver af årets 12 måneder og helst i månedens iste
uge (for juni og juli dog under ét pr. i. juni).
Brændselspenge er 36 kr. årlig og betales af kosteleverne i 2 rater, 1. okt. og 1.
febr., af de øvrige elever med 3 kr. pr. md.

Eksamensafgift. Elever, der indstilles til aim. forberedelseseksamen, betaler 45 kr.
i eksamensafgift.

For undervisning i fransk og latin, der ligger uden for den egentlige timeplan,
betales ekstra.

Ind- og udmeldelser
Efter den nye eksamensordning vil elever i almindelighed kun kunne indmeldes

i 1’ realklasse og til begyndelsen af skoleåret (1. august), ny indmeldelser skal helst
være ledsaget af en udtalelse fra den skole, eleven forlader.
Udmeldelse må ske med en hel måneds varsel. Der betales altså for den måned,
i hvilken udmeldelse sker, og for den følgende.

Fripladser
Ubemidlede elever kan få hel eller delvis friplads af de bevillinger, der ydes af
Staten, af Vejle og Ribe amter.

For finansåret 1949—50 havde Grindsted kommune bevilget et beløb, der anvend
tes til procentvis (20 pct.) nedsættelse af skolepengeydelserne for elever fra kom

munen. Dette tilskud kommer uden ansøgning alle de elever til gode, som har hjemme
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i Grindsted kommune, og som ikke i forvejen gennem statsfripladsunderstøttelse eller
på anden måde er helt fritaget for skolepengeydelse.
Ansøgning om fripladstilskud fra Ribe amt indsendes til skolen inden 20. juni, fra

Vejle amt inden 1. december.

Skemaer til ansøgninger fås på skolen.
Hvis amts- og fripladsunderstøttelser ønskes fornyede for det kommende år, skal
der indsendes ny ansøgning.

Ordensregler
Forsømmelser
Såvel for skolen som for hjemmets skyld må enhver
forsømmelse skriftlig meddeles skolen.

Gymnastik
Ønskes en elev fritaget for gymnastik, skal der fore
ligge skriftlig meddelelse fra hjemmet. — For fritagelse

i længere perioder kræves lægeattest.

Konfirmation
Skolen ser helst, at forberedelsen finder sted i vinter
halvåret i 3. realklasse. Konfirmationen kan sikkert efter

aftale med præsten eventuelt henlægges til det følgende
efterår.

Karakterbøger
En gang i hvert kvartal får eleverne karakterbøger med
hjem til forevisning og underskrivning.

Frikvarter
Ønsker hjemmet, at en elev bliver inde i frikvarteret,

må skriftlig meddelelse herom sendes til skolen. —

Eleverne må ikke uden tilladelse forlade skolen i fri
kvarteret.

Knuste ruder m. m.
Al skade på skolens materiel skal straks anmeldes og

må erstattes.
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Sparsommelighed
Skolen anmoder indtrængende hjemmene om, at ele
vernes lommepenge indskrænkes mest muligt, så bør

nenes »slikken« ikke tager overhånd, og samtidig beder

vi om, at hjemmene støtter skolens arbejde for den op

sparing, der praktiseres i de forskellige klasser.

Penge- og værdigenstande
må aldrig opbevares i frakkelommer eller tasker, men
skal deponeres hos en lærer til skoletidens ophør.

»Glemmeskabet«
er til stadighed alt for velforsynet med ting, der ikke
er mærkede og derfor ikke kan afleveres til ejerne. Det

kan derfor ikke kraftigt nok henstilles til hjemmene, at
skolerekvisitter, overtøj o. s. v. mærkes med navn.

Skolebøger og boghjælp
For at spare hjemmene for unødige udgifter til skolebøger har skolen truffet aftale
med byens boghandlere om at købe og sælge pæne, brugte bøger. Ved denne ordning

kan udgifterne nedsættes med ca. 40 %. Ikke mindst af den grund kræver skolen,

at alle bøgerne til stadighed er forsynede med solidt omslag.

Staten yder et mindre tilskud til boghjælp, som søges ved henvendelse til skolen,

desuden har afgangsklassen indført den gode skik at aflevere en del af deres bøger

til et boglegat for trængende kammerater. Det har til eksempel betydet, at ikke min
dre end ca. 500 skolebøger gratis er udlånt til elever fordelt i alle klasser. Det er
nærliggende at udvide dette udlån til en bogombytning, idet elever, der rykker op,

afleverer afbenyttede bøger og får brugbare i stedet. Vi har drevet denne ombytning

et par år, men det bør finde sted i langt større udstrækning, og der er ingen tvivl
om, at der hjemme på børnenes hylder står et ikke helt ringe antal skolebøger, som

kan komme andre elever til gode.
Den skik at gemme skolebøger til en noget yngre bror eller søster er ikke så hel
dig, idet der let indtræffer det beklagelige, at bogen ikke kan bruges, når barnet skal

begynde i skolen her. Bogforlagene er flittige til at ændre de nye udgaver, så de

dårligt kan benyttes sammen med den ældre. Resultatet bliver, at skolen må kræve,
at eleven skal købe en ny bog.

Bogfortegnelsen udgår af årsskriftet, men kan fås på skolen og hos boghandlerne.
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Afgangsholdet 1950
Forældres eller værges stilling og bopæl er vedføjet i parantes.

A. klassen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Henning N. Andersen (Entreprenør, Grindsted) 12,07.
Dagmar Boesen (Hotelejer, Blåhøj) 14,23.
Hans Chr. Borch (Købmd, Sdr. Omme) 12,15.
Karen Brus (Sognepræst, Billund) 13,93.
Bent Olaf Christensen (Bankbestyrer, Sdr. Omme) 12,51.
Birte Staarup Frederiksen (Førstelæfer, Bøvl, Sdr. Omme) 14,24.
Flemming Hansen (Overtjener, Vejle) 12,53.
Gerda Lyhne Hansen (Købmd., Filskov) 14,17.
Jørn Tejlgård Hansen (Gårdejer, Vandel) 14,23.
Christian A. H. Jensen (Lærerinde, Sdr. Omme) 13,71.
Erling Donslund Jensen (Bagermester, Blåhøj) 12,59.
Knud E. H. Jensen (Lærerinde, Sdr. Omme) 12,35.
Torben Roel Jensen (Restauratør, Vejle) 12,00.
Lisbeth Jeppe-Jensen (Dyrlæge, Sdr. Omme) 13,33.
Elna Outzen Knudsen (Arbejder, Stakroge) 14,34.
Peter Grau Kølbæk (Gårdejer, Sdr. Felding) 13,28.
Inger K. Ladegaard Hansen (Gårdejer, Lund, Mølby) 14,51,
Nancy Mikkelsen (Mejeribest., Åst) 13,26.
Else Rita Møller (Kirkebetjent, Stakroge) 13,85.
Bent Jul Nielsen (Malermester, Langelund) 13,06.
Gudrun Nielsen (Uddeler, Billund) 11,71.
Karen Nielsen (Gårdejer, Sdr. Felding) 14,01.
Villy Lyngh. Nielsen (Gårdejer, Stakroge) 14,40.
Hartvig Pedersen (Gårdejer, Sdr. Felding) 12,22.
Harald Sørensen (Førstelærer, Lamborg) 13,85.
Inger Uhd (Gårdejer, Skovlund) 12,73.
Elvin Uldbæk (Arbejder, Ansager) 13,42.

B. klassen:
1. Ejgild S. Andersen (Kroejer, Barrit) 13,50.
2. Jørn Andersen (Uddeler, Bække) 13,17.
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Dimittender 1950

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Birgit Skou Andresen (Tømrermester, Tofterup) 12,70.
Ellen Skou Andresen (Tømrermester, Tofterup) 12,34.
Roald Bitsch (Sognepræst, Hygum, Lemvig) 14,74.
Hjørdis Bjørnsson (Læge, Nordenskov) 12,74.
Per Breinholt (Sadelmager, Grindsted) 13,13.
Bent E. Danielsen (Banearbejder, Randbøl) 12,34.
Olaf Engberg (Skovløber, Vorbasse) 12,96.
Inge Eskildsen (Malermester, Grindsted) 12,61.
Arild Frederiksen (Gårdejer, Fåborg) 13,43.
Jens Anton Hjort Gregersen (Landinspektør, Grindsted) 14,61.
Arne Hansen (Gårdejer, Randbøl) 14,31.
Birte Høirup (Skolebestyrer, Grindsted) 13,06.
Johannes Børge Jensen (Arbejder, Billund) 14,61.
Erna Johansen (Smedemester, Agerbæk) 13,80.
Emil H. M. Kristensen (Gårdejer, Hejnsvig) 13,57.
Svend Kristensen (Slagteriej er, Grindsted) 12,64.
Elna Nielsen (Arbejder, Sdr. Omme) 12,06.
Ole Ingo Nielsen (Købmd., Bække) 13,40.
Kaj Plagborg (Bankbestyrer, Grindsted) 13,94.
Børge Sillassen (Manufakturhandler, Fåborg) 13,61.
Charlotte Stoustrup (Gårdejer, Vesterlund) 14,02.
Bent Ferdinand Sørensen (Pensionatsejer, Vejle) 11,95.

Flidspræmier
Boghandlerne Oscar Sørensen og Damgård Jensen samt elevforeningen og Grind
sted Rotaryklub har skænket smukke flidspræmier. Elevforeningens bliver efter
gammel skik givet til den elev, der opnår den største eksamen. Det blev i år Roald
Bitsch. Rotarys gave gives til den bedste kammerat, og som sådan valgtes Elna Nielsen.
De øvrige gavemodtagere var: Jens Anton Hjort Gregersen, Johannes Børge Jen
sen, Inger Ladegaard, Villy Lyngholm Nielsen.

Stilkonkurrence
Ved en stilkonkurrence, stillet af »Kvindernes internationale liga for frihed og
fred« vandt to elever i afgangsklassen, Edith Ecg Sørensen en 1. præmie og Tanja
Hundrup en 2. præmie.
Skolepatruljebladet »Den unge trafikant« har tildelt elev i 3. real, præmie for en
færdselstegning.
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Fra skolekomedien

Lærerpersonalet og fagfordeling
Mogens Høirup: Historie og sang.

Frk. Maja Pedersen: Dansk, tysk og historie.
Niels Krogsgaard: Regning og matematik.

Fru Hedvig Krogsgaard: Dansk, regning og matematik.
Leo Stråsø Kjær: Engelsk, tysk, fysik og fransk.

Jørgen Fenger: Latin og religion.
Fru Herdis Hansen: Gymnastik, håndarbejde og skrivning.
Fru Solveig Brink Nielsen: Engelsk, tysk og fransk.

Knud Madsen: Dansk, regning, matematik, naturhistorie, fysik og gymnastik.
Frk. Birthe Levin Hansen: Geografi, naturhistorie og fysik.

Kåre Fog Brøns: Dansk, historie, regning, tegning og skrivning.

Forskellige meddelelser ...
På lejrskole i Møgeltønder
Atter i år har 8. kl. været på lejrskole i Møgeltønder. Tirsdag den 12.

september rejste vi sydpå med det omstridte grænseland som mål.
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Fra skolekomedien

Vi ankom til Tønder ved 3 tiden. Efter at have stillet vor bagage ind

på banegården var vi ude i byen for at se museet og kirken. Det var i denne
kirke salmedigteren Brorson var præst gennem flere år. Ved 5 tiden cyklede
vi mod Møgeltønder, hvortil vi ankom ca. 20 min. senere. Efter at have

spist og skrevet hjem var vi ude at bese omgivelserne.

En dag på lejrskolen forløb på følgende måde. Vi blev vækket kl. 6,30,

hvorefter vi vaskede os. Før morgenmad havde vi morgensang og flaghejs
ning. Flaghejsningen foregik på den måde, at vi sang »Vaj højt, vaj stolt«,

mens flagene langsomt gik til tops. Bare dette var med til at skabe en vis

stemning. Det meste af dagen gik med cykleture i omegnen. Blandt andet
var vi ved grænsen i Rudbøl, ved Højer sluse og »Legan« pumpestation.
En dag var vi med rutebil til Rømø og i Løgumkloster.

Efter aftensmaden blev flagene taget ned. Fra kl. 20 havde vi forskellig

underholdning såsom sang og hvem-ved-hvad konkurrencer. En aften holdt
den gæve sønderjyde Lorentz Filskov foredrag for os om Sønderjylland
før genforeningen. Aftenunderholdningen varede til kl. 21,30, og kl. 22
blev lyset slukket. At disse aftener var så afholdte, må vi ikke glemme at
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takke hr. Madsen og frk. Levin Hansen for, de var som to kammerater for

os under hele turen.

Søndag morgen, dagen før hjemrejsen, kom alt for hurtigt for os alle;
men skolegangen kaldte. Men et er sikkert: Den tur vil vi aldrig glemme;

der lærte vi, hvad kammeratskab er.
Harry Meng, 8.a.

Skoleradio og wire recorder
Som allerede bekendt anskaffede skolen sidste år en wire recorder eller

en stålbåndsoptager. Apparatet benyttes til at optage udsendelser fra skole
radioen og andre udsendelser, der kan have interesse for undervisningen.

Man kunne måske synes, at det er »at gå over åen efter vand«; men forholdet
er det, at skolen her, som mange andre skoler, ikke kan få sin timeplan

til at passe med radioudsendelserne. Nu derimod optager vi de udsendelser,
vi har brug for, og så afspiller vi dem for de klasser, vi selv ønsker, når det

passer os. Udsendelser, der har blivende værdi, lægger vi i arkiv og har
dem altid ved hånden. Skolen har således en udmærket samling lydopta

gelser, der bruges i undervisningen sideløbende med lydbilleder og films.
— Et andet område, hvor vi benytter båndoptageren, er sprogundervisningen.
Vi mener allerede at turde sige, at det er betydeligt lettere at rette udtale

fejl hos eleverne, når de nu selv kan høre, hvor forkert deres udtale lyder.

At børnene finder det meget spændende at spille små sketsch, f. eks. på

engelsk og selv høre dem, er kun naturligt. Det liver vældigt op i sprog
timerne, hvor det ellers kan være vanskeligt nok at finde paa lidt morsomt,
og det giver børnene lyst til at arbejde med faget. Som en anden mulighed,

der vel nok prøves for første gang herhjemme, sender vi nu en optagelse
til en skole i U.S.A., som vi gennem Røde Kors er kommet i forbindelse
med. — Vore egne børn skal her på engelsk indtale og indsynge et program,

der fortæller noget om, hvem vi er, om vort land, folk og historie. ■—
Børnene går op i arbejdet med liv og lyst, og vi venter spændt på et til

svarende svar fra U.S.A. ■— Her på skolen er vi ikke i tvivl om, at bånd
optagerne snart vil være helt uundværlige på alle skoler. —
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Biblioteket
Skolens bibliotek er nu vokset til ca.
1400 bind foruden håndbogssamlin
gen.

I årets løb har vi kasseret 200 bø
ger, som var totalt slidt op; desværre
er børnebøger næsten altid for ringe

indbundne, og det er begrænset, hvor
længe man kan reparere med klæbe_

strimmel.

De fleste bøger har eleverne selv samlet sammen, og her bliver de læst
til laser og gør derved betydelig mere nytte end hjemme i skuffen.

Biblioteket er åbent 2 gange hver uge, og udlånet er hver gang fra 50 til

75 bøger. Nøgle af eleverne har været mig til stor hjælp ved udlånet, og

de har vist megen interesse for arbejdet.
De 2 ældste klasser er ikke særlig flinke til at låne; men vi har heller
ikke ret mange bøger, som passer til dette alderstrin, hvorfor nogle elever

låner på de forskellige sognebiblioteker, hvor der også er rigere håndbogs
samlinger.

Vort håndbibliotek kan desværre ikke være til så stor nytte, som ønskeligt,
da vi mangler håndbøger, og ikke mindst, fordi langt de fleste togelever
ikke har fritimer på skolen.

Vi har megen glæde af vort bibliotek, og hvis det gode samarbejde mel

lem skolen og eleverne blot må fortsætte som hidtil, har vi snart flere bøger,

end vore reoler kan rumme.

Leo Stråsø Kjær.

Gaver til skolen
Verner Sørensen: Forstening m. søpindsvin. Elna Groth: 2 påfuglefjer.

Jytta Holdt: 3 svinetænder og flintesten. Niels P. Petersen: Solsortrede og

pindsvin. Ove Trane: Strandskade. Rasmus J. Rasmussen: Hoved af fløjls

and og nogle hornfisk. Carl Christensen: Spurvehovedskelet. Axel Madsen:
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Vindrossel. Kenneth Petersen: Solsortrede. Mogens Langvad Jensen: Lom.
Karen M. Hass: Mus. Jonna Pedersen: Kattekranium. Anna M. Jensen:
Egerngnavede kogler. Kurt Jensen: Bekkasin, Ulla Haldbo: Kalvetænder.

Svend Simonsen: Kranium af polarræv. Kr. P. Moesgaard Jensen: Sommer
fugl. Søren Krog: Guldhamster.

Films i skoleåret 1950—51
Skolen har fast aftale med statens filmscentral, der leverer en ugentlig

film. Desuden modtager skolen lysbilleder gennem skolecentralen i Esbjerg,
ca. 20 serier årlig.

Følgende films er forevist:
1. Vejr og vind.
l. Spredning af frugter og frø.

3. Grønland.

4. Hvorledes bevæger dyrene sig ?
5. Zoologisk have.
6. Negerliv i Nigeria.
7. Tunis og Algier.

8. Livet i en vanddråbe.

9. Biernes liv.
10. Bestøvningen.

11. Skovsøens vidunderverden.
12. Bali.
13. Blodets kredsløb.

14. Af myrernes liv.
15. Når tågen letter.

16. Viborg.
17. Lejrskolen.

18. Skovens vildt
19. Brushane og klyde.

20. Danmarks ugler.

21. Brændsel fra danske moser.
Skoleklokken
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22. Ålens livsmysterium.

Fysiklokalet

Skolelægens beretning
Som det sikkert er de fleste bekendt, er formålet med skolelægens virk
somhed at undersøge og kontrollere elevernes sundhedstilstand, for at man
om muligt i tide kan opdage skavanker, der måske ellers først ville blive op

daget, når de var blevet til regulære sygdomme.
Der føres journal over eleverne, i hvilken børnenes sundhedstilstand

optegnes ved hver undersøgelse, og enhver elev, hos hvem der opdages
noget unormalt, der har betydning, får en henvisning med hjem, for at
hjemmets læge kan tage sig af behandlingen, der —- i følge regulativet for

skolelæger — ikke må foretages af skolelægen, med mindre det drejer sig

om skolelægens egne patienter.
Sundhedstilstanden i det forløbne skoleår har — stort set •— været god,

dog er der ligesom sidste år fundet en del, såvel lettere som middelsvære,

tilfælde af synsnedsættelse. Endvidere forekommer der en hel del tilfælde
af platfod.

Calmette-vaccinationen — mod tuberkulose —, der gennemførtes over
hele skolen på få undtagelser nær sidste skoleår, medførte ingen komplika

tioner. I år er den nye 5.te klasse blevet vaccineret samt adskillige af dem,

der sidste år holdt sig tilbage. Det er tanken hvert år at tilbyde 5.te klassen
17
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denne vaccination, således at skolen til stadighed holdes gennemvaccineret,
og eleverne på denne måde beskyttes bedst muligt mod den fare, som tuber

kulosen rummer for børn i disse aldersklasser.
Maj 1951.

A. Zinn.

Af skolens dagbog
1. maj ønskede skolepatruljen stationsforstander Bjerregaard til lykke med 50
års jubilæet ved D.S.B., og

12. maj inviterede stationsforstanderen patruljedrengene på chokolade.
18. maj havde Grindsted sin første børnehjælpsdag. Realskolen deltog i

børneoptoget med ca. 250 elever, og endnu en gang fik vi lejlighed til
at vise de smukke dragter fra vore eventyrspil.

20. maj begyndte mundtlig eksamen.
25. maj havde skolen besøg af Krüger fra statsradiofonien, der skulle til
rettelægge optagelse af lydbilleder fra skolens dagligliv, specielt skole

patruljen.
31. maj—5. juni var Moster på censorrejse.
7. juni var radiovognen her for at optage omtalte lydbilleder, og

10. juni hørte vi udsendelsen.
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12. juni kom årsskriftet samtidig med, at den nye skolehue havde premiere.
15. juni købte skolen et lille hus ved Kvie sø, beregnet til week-end ture
for kostelever og pigespejdere.

24. juni havde skolen afslutningsfest og så holdt vi sommerferie.
13. august holdtes fripladsmøde.
15. august begyndte arbejdet igen. Hr. Høirup bød velkommen til gamle

og nye elever og lærere.
12. september rejste 8 a og b under ledelse af frk. Levin og hr. Madsen på
lejrskole i Møgeltønder.

12. oktober måtte 6 a lukkes på grund af børnelammelse, heldigvis var det
et meget mildt tilfælde.

14. oktober rejste fru Stendevad, der havde været vikar for fru BrinkNielsen, som tiltrådte, da skolen 21. oktober igen begyndte.

14. oktober begyndte efterårsferien.

24. oktober mindedes hr. Høirup ved morgensangen F.N.’s 5 års fødselsdag.
27. oktober blev vi alle fotograferet, et såkaldt panoramabillede.
1. november rejste fru Frøkjær, som afløstes af hr. Brøns, der efter endt

militærtjeneste tiltrådte.
12. november blev alle skolens elever igen fotograferet, denne gang enkeltvis.

21. november havde vi færdselsdag i regn og storm, hvilket nok var årsagen
til, at så få bestod cykleprøven.

25. november foreviste konsulent Vadholm en herlig film om bierne.
12. december havde vi skolefest. Der opførtes »Kajs drøm«, et færdselsspil

skrevet af skolebestyrer Høirup og overlæge Østerbye. Bagefter dansedes
der til kl. 1.
15. december viste en rejsesekretær for Røde Kors film og fortalte om ung

dommens Røde Kors.
18. december startedes skolens papirindsamling. Alle, der havde fået fjern

varme, var meget glade over at få et sted at aflevere deres papir.

22. december fik vi juleferie, og
8. januar begyndte skolen igen.

20. januar var der fest for gamle elever, igen opførte vi »Kajs drøm«.
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23. januar læste en af »Nordens« rejselektorer, docent Ingvar Holm, Göte

borg, for 7., 8. og 9. kl.
31. januar var alle i biografen og se »Kon-ti-ki«, en dejlig film.
3. februar havde skolen besøg af inspektør Baltzer, der inspicerede under

visningen i geografi og naturhistorie.
14. februar gav Horsens byorkester koncert, en begivenhed, vi alle glædede

os over.

20. marts fik vi påskeferie, der blev en dag længere end vanlig, fordi dron
ningens fødselsdag faldt så belejligt.
5. april vistes en vandrefilm for 7. og 8. kl.

9. april mindede hr. Høirup ved morgensangen om begivenhederne i 1940.

13. april var patruljedrengene indbudt til kaffe sammen med stationsfor

stander Bjerregaard, overbetjent Højbert, skolebestyrer Høirup og in

spektør Krogsgaard, og der blev taget afsked med de patruljedrenge,
der forlader skolen med afgangseksamen i år. Såvel stationsforstanderen,
overbetjenten og skolebestyreren takkede de fungerende elever for vel

udført gerning. Deres arbejde var vigtigt, og de havde på en pæn og

tiltalende måde forstået at gennemføre det. Efter kaffebordet blev der vist
færdsels- og andre films.

14. april købte elevforeningen i Oxbøl en barak til opstilling på grunden

i Vej rs.
5. maj samledes alle eleverne i gymnastiksalen, hvor Høirup læste Johannes
G. Sørensens »5. maj«, og hvor vi hørte stålbåndsoptagelsen af befrielses

budskabet fra London 4. maj. Overlærer Maja Pedersen fortalte herpå
oplevelser fra Grindsted i de bevægede majdage.
Hedvig Krogsgaard.

»Mesterlektiens klub« 1950—51
I lighed med foregående år begyndte vi klubben med en stiftende gene

ralforsamling, der fandt sted den 9. oktober. Her blev bestyrelsen og de

forskellige udvalg valgt.
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Ligesom sidste år havde vi prøver om lørdagen efter skoletid, og når disse

prøver var forbi, kunne vi begynde klubben. Vi fik først begyndt med klub

møderne efter efterårsferien.
Af klubbens møder og sammenkomster kan særlig nævnes følgende:

Hr. Kjær: Lysbilleder fra Frankrig.
Redaktør Leth: Oplæsning af egne vers.
Overlæge Østerbye: Om sygdomme og deres opståen.

Frk. Levin: Foredrag om Montessori.
Hr. Krogsgaard: Indledning til diskussion om emnet: Leveforholdene i dag.

Hr. Madsen: Jydske historier.
Moster: Foredrag om Johanne Louise Heiberg.

På klubbens vegne vil jeg hermed gerne takke alle, som i årets løb har

hjulpet os med at få noget ud af klubben.
De bedste ønsker for den nye klub.

Niels Hedeager Jensen.

Overlærer frk. Maja Pedersen
Den vigtigste begivenhed i det forløbne skoleår
er absolut den, at overlærer Maja Pedersen efter 29
års trofast arbejde nu forlader skolen for at nyde et
velfortjent otium. Ca. 30 års tjeneste, det er efter
gammel beregning en menneskealders virke. Om
kring 750 elever har frk. Pedersen i denne periode
været med til at dimittere, det er dog tal, der taler.

Frk Pedersens egentlige daglignavn er jo ellers kort og godt »Moster«,
og vi er jo alle klar over, at det er et hædersnavn, der fortæller meget mere

om frk. Pedersen og hendes stilling til skolen, end nok så mange forklaringer.

Krogsgaard skrev i 1947 ved »Moster«s 25 års jubilæum en artikel i års
skriftet, hvor han peger på det centrale i forholdet mellem »Moster« og sko

len, og det er gjort på en så rigtig måde, at jeg ikke kan undgå at gentage. —

Det er rigtigt, at grundighed og påpasselighed er noget fremtrædende hos
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frk. Pedersen, og jeg tror, vi skal tilføje hengivenhed. Har man først vundet

Mosters venskab, så varer det ved, så bærer det udover mangt og meget — og
det må skolen i dag sige tak for, tak fordi »Moster« var trofast og blev ved
sin skole i den strenge periode, hvor både skolernes og lærernes forhold var

betydeligt ringere end nu.
Sammen med takken for sliddet i dette lange spand af år i skolens tjeneste

skal samtidig udtrykkes et ønske for tiden, der kommer. Moster er nemlig ikke
aflægs, hun har stadig masser af energi og lyst til at arbejde, og ønsket

skal derfor også udtrykke håb om, at hun, der altid har evnet at kunne ofre
så meget for andre, nu må få tid og mulighed til at ofre noget på sig selv.
Vi ønsker alle Moster lev vel og håber, at tonerne fra morgensangen i

L. engang imellem kan lokke hende tværs over gaden til en lille visit på
hendes gamle skole.

Mogens Høirup.

Idéudvalg
De to ældste klassetrin har nedsat idéudvalg. Meningen er, at reformer

eller nye arbejdsmuligheder på skolen kan indleveres til disse udvalg, der så
drøfter disse, udarbejder dem nærmere og så fremlægger disse forslag for

skolens ledelse. D.v.s., at både idé, udformning og virkeliggørelse kommer
fra eleverne, og at de derigennem opmuntres til med vågen opmærksomhed

at følge skolens daglige drift.

Når en idé antages, nedsætter pågældende klasse selv et udvalg, der så
går i gang med virkeliggørelsen. Gennem små møder og skriftlige rapporter

følger skolen så arbejdet i de forskellige udvalg:
9. kl. har i indeværende skoleår gennemført en storstilet papirindsamling

over hele byen. 3 hold elever har hver mandag gennemtrawlet byen. Resul
tatet er blevet mange tons papir, der atter går ind i produktionen, og en

bankbog, der ved skoleårets slutning vil overstige 500 kr. —
Endvidere har 9. kl. administreret en filmsklub, hvor de selv sammensatte
programmer og skaffede films hjem. Skolens elever kunne så formedelst 25

øre overvære forestillingen. Der spilledes efter planen to belærende films

+ en underholdende. Denne ordning har intet med skolens undervisnings22
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films at gøre, der er her tale om forestillinger uden for skoletiden. Udvalget

skylder hr. Madsen tak for beredvillig hjælp som operatør.
8. kl. har forestået og på udmærket måde gennemført mælkesalget til

skolens elever. Der sælges mælkekort, så hjemmene er sikre på, at pengene
går til mælk. Der er fra 15. jan. til sommerferien solgt over 4500 flasker

mælk.
Skolen følger selvfølgelig de forskellige foretagenders økonomi, og over
skuddet anvendes efter elevraadets indstilling.

Hamburgturen
Afgangsklasserne foretog under Krogsgaards og min ledelse en 4 dages

tur til Sydslesvig og Hamburg umiddelbart efter afslutningen. Nedturen
gik langs Vestkysten over Husum og Frederiksstad og hjemturen over
Lübeck, Kiel, Rendsborg og Slesvig. Det vil tage mange sider at skrive blot
et nogenlunde referat; men vi så, hvad der var at se, og morede os alle dejligt
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for de 80—85 kr., som turen kostede. Turen var anlagt som en historisk,

geografisk ekskursion, og det var faktisk utroligt, hvad vi nåede i de 4 dage.

Mogens Høirup.

Færdselsundervisningen
går stadig støt. Cyklistprøven i efteråret gav ikke så mange certifikater som
sidste år, men blev ellers fint afviklet. Skolen vil gerne takke politimester

Clausen og politikommissær Kleberg, Kolding, fordi vi får besøg af den
store stab af politifolk, endda med »salatfadet«. Ligeledes takker skolen

de lokale politifolk, Højbert og Quist Sørensen, for beredvillig assistance.

Der er ingen tvivl om, at dette arbejde, som politiet har taget op sammen
med skolerne, på flere områder, også udover det trafikmæssige, vil give gode
resultater ud i fremtiden.
Sluttelig vil skolen gerne takke for det lille færdselsblad, som justitsmini

steriets udvalg for større færdselssikkerhed udgiver. Det modtoges med be
gejstring af børnene, og de mange små docer, råd og vink, som redaktørerne,
Lindebro og Kirk, får anbragt, skal nok give resultat. Vi takker for den friske

og kvikke tone, bladet har, og håber oprigtigt, at det fortsætter.

Med dette årsskrift
der, så vidt vi på nuværende tidspunkt kan skønne, vil fremtræde lige så
smukt som de tidligere årsskrifter, har vi nået et ret betydeligt mål. Sid

ste år blev årsskriftet for første gang trykt i Grindsted og i år bliver det

også indbundet i Grindsted.

Dermed er skolens årsskrift 100% grindstedarbejde, og det er vi glade

for. Det er bogbinder Møberg (elev fra 1923), der foretager indbindingen.
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Årsberetning
I år kan der kun afses ganske lidt plads til denne sædvanligvis meget
prosaiske beretning. Spareånden er kommet over os, og skulle noget af
stoffet i årsskriftet forekomme læserne for sammentrængt, hvad det typo

grafiske udstyr angår, skyldes dette den førnævnte årsag.

Takket være anvendelsen af en rationel metode ved opkrævning af
medlemsbidraget er denne proces forløbet forholdsvis smertefrit og har

tilmed bevirket, at medlemsfortegnelsen er blevet ført indgående ä jour.
For nogles vedkommende måtte indbetalingen dog gerne foregå lidt liv
ligere, så forenklingen også på dette punkt kunne slå igennem til hjælp
for vores kasserer!

I fjor var det vanskeligt at skaffe tilstrækkelig tilslutning til elevforenin
gens bustur til Paris. Alligevel blev turen gennemført med sukces. På

trods heraf gentager vanskelighederne sig i år. Vi giver vore medlemmer
— og evt. andre interesserede — endnu en chance for at se Harzen for
225 kr. på en 5-dages tur, der starter den 25. juni. Endeligt tilsagn om

deltagelse må foreligge 8 dage efter udsendelsen af dette skrift. Harald

Thomsen er mere end villig til at lede turen, og der er garanteret ingen,
der vil fortryde at have rejst med os. Imidlertid vil ingen bestyrelse føle
trang til at arrangere flere udenlandsrejser, når det er så vanskeligt at
skaffe tilslutning. Derimod vil der måske komme forslag om at genoptage

idéen fra midt i trediverne, da man chartrede et skib og pløjede de mest
interessante danske farvande igennem.
For en gangs skyld kan vi fremhæve et lyspunkt i elevforeningens ar
bejde: Vor ejendom ved Vejrs er ved at blive genrejst i ny skikkelse, efter

at vi har købt og er i færd med at indrette en meget fin barak — velegnet
til sommerbeboelse. Unge mennesker, der ønsker at tilbringe deres ferie

ved stranden, er velkomne til at indlogere sig hos os mod et rimeligt ve
derlag. Henvend jer blot i god tid til bestyrelsen.

Afslutningsfesten 1950 blev meget vellykket for 25-års jubilarerne, der

hyggede sig med hverandre hos deres klassekammerat Nanna Præstegaard.
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Det samme kan siges om årgang 1940, der nød megen gæstfrihed hos en

anden af skolens genboere: Kiss.
Selve årsfesten var præget af tilstedeværelsen af Høirups wire recorder.

Alle taler blev optaget på stålbånd og dermed indlemmet i skolens arkiv.

Vi glæder os til den kommende årsfest og sender hermed vor hilsen
med håb om hyggeligt samvær den 23. juni.

Knud Eskildsen.

25 års jubilarerne
Hvor mærkeligt det end lyder, er der ingen omtale af ovennævnte i år.
Det skyldes forskellige sammenstødende årsager, og vi står altså nu foran

trykning af årsskriftet uden artikel om jubilarerne. Det er end ikke muligt

at skaffe et billede af holdet — af den simple grund, at det ikke blev
fotograferet ved afslutningsfesten.

1941—1951
Det er underligt at være jubilar — 10 års jubilar — på Grindsted Real
skole, når man synes, at ens skoledage dér sluttede i går. Eller i alt fald
senest i forgårs. Jeg har lige siddet og gennembladet gamle årsskrifter og

kiget på gamle skolebilleder, og jeg behøver ikke engang at lukke øjnene
for tydeligt at genkalde mig min tid på skolen. Nu strækker den sig ganske

vist også over en større periode, end man normalt bruger til at opnå en
præliminæreksamen. Fra jeg var 3 år har jeg haft min daglige gang dér —

de 4 første år dog uden at avancere, men med det privilegium ansvars

tynget at gå ud efter morgen- og middagssang, når Futtrup sagde »0.

klasse«. Fra den tid og de første år af min rigtige skolegang står fru Fut
trup tydeligst i min erindring. Hvad der stod på skemaet de timer, vi
havde hende, forstår jeg ikke helt — for det er vel en erindringsforskyd
ning, når jeg synes, vi altid havde »Eventyr«? Mens vi andægtigt sad på
27

bænken omkring flagstangen i »Rundkredsen« i solskin og sommerkjole.
Og allesammen fik ug til eksamen.

Senere trænger hr. Futtrup sig i forgrunden. Med knap så mange ug’er
til disposition •— ganske vist — men med samme evne til at give skolen

et solskinsskær og et hjemligt præg af at være vores. — I de små klasser
havde klasserne været slået sammen 2 og 2, men da man kom op i 5., svang
man sig op til at blive »selvstændig« og samtidig tage helt nye klasse

værelser — hovedbygningens •— i besiddelse. Første time i det spændende
og hemmelighedsfulde »G« var en dåb for sig. I det hele taget synes jeg,

at skolens indre konstruktion rent bygningsmæssigt set er meget ejendom
melig — og meget indtagende. Ikke 2 ens klasseværelser. Og hvert med
sin egen specielle, næsten håndgribelige, atmosfære. Om det så er gangen,

har den sin egen særlige charme.
I 5. klasse skete der også andre udvidelser end de rent lokalitetsmæssige.

Kammeratkredsen blev større. Jeg kan huske, at vores oprykkede 4. klasse

knap fyldte 1/3 i den nye 5., og det udvidede jo ens verdensbillede kolos
salt. Nu omfattede klassen både tog- og kostelever, det var helt kosmopoli

tisk. Her er vi iøvrigt ved et af skolens mange fortrin, dette med de mange
elever, der kommer andre steder fra. Det giver fra år til år et voldsomt
fornyelsesmoment. Jeg kan huske, hvor spændte vi allesammen ved slut

ningen af hvert år var på, hvilke nye kammerater vi ville få ved begyndel
sen af næste. Måske har vores hold været særlig heldigt. Jeg kan i hvert fald

dårligt tænke mig en bedre sammensætning end den, der udgjorde vores

årgang. Dog er der een ting, der mange gange har slået mig: Det er mig
umuligt at opfatte vores klasse som en helhed for sig selv. Klassen over
og klassen under hører ligesom med.

Jeg er meget glad for, at jeg herigennem får lejlighed til at sige skolen

og alle dens lærere tak for alt det, de gennem så mange år har betydet for

os — og iøvrigt betyder den dag i dag. Når jeg fra andre mennesker har
hørt hidsige udtalelser om, at skoletiden er en pestilens, har jeg aldrig

forstået dem — og jeg er aldeles sikker på, at hvis deres skoletid havde
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formet sig, som vores har på Grindsted Realskole, ville de have tænkt

tilbage på den med samme glæde som vi på vores.
Det skal blive morsomt at ses — allesammen — til afslutningen.

Inge Kran old,
f. Søholt Christensen.

Bålet
Så langt vi kan gå tilbage i tiden, hører vi her i norden tale om bålet —

i menneskeboliger og under åben himmel brændte og varmede det. I sagati
dens haller som i vore dages spejderlejre hører bålet til.
Bålet var de gamle tiders varmekilde; men det kunne også bruges til at

dræbe og tilintetgøre.

»Ej skyr den ilden, som over den springer«, hører vi Rolf Krake sige på
sin gæstefærd i Upsala, og hans mænd tilføjer, idet de kaster trællene på

bålet: »Øge vi ilden i Adils gårde«.
»At bære ved til ilden«, er et udtryk, der er blevet stående i vort sprog

fra hine gamle tider, og det ord bruges oftest i betydning af at øge ufreden
og dræbe det gode forhold mellem mennesker.

Men det er ikke denne side af bålets væsen og opgave, vi vil lade vore
tanker dvæle ved. Thi bortset fra, at det kan være og ofte er brugt som
livets fjende, så har det her i norden væsentlig været det samlende, varmende

midtpunkt, og det er det også i vore dage.
De ældste af os mindes endnu vor barndoms mørkningstimer, når det
knitrende bål i kakkelovnen ved vintertide kastede sit lys og sin varme ud

i stuen, mens far fortalte, eller mor sang og måske spillede dæmpet, eller
de voksne bare sad og gav sig tid til at tale sammen. Barnesindet lukkede
sig op og fyldtes med en ordløs undren — og med følelsen af samhørighed
med far og mor og med de fremmede, som også var der, og som hørte

arbejdet og det daglige familieliv til.

Skabte det bare stemning i vore sind?
Nej, det skabte grobund for livsmulighederne i os for fællesskab. Det
var med til at gøre os til det, vi siden blev.
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Denne oplevelse har teknikken berøvet vor tids børn. Teknikken og det
forjagede arbejdstempo!
Trods det er bålet bevaret også for dem.

Alle har vi i lyse sommeraftener siddet omkring lejrbålet. Vi kender dets
samlende evne. Vi har oplevet det trylleri, som det kaster over alt, hvad vi
siger og gør, mens vi sidder i kreds om det.

Bålet betyder noget af værdi for os, og vi vil ikke undvære det. Det er
symbolet på fællesskabet, og det er med til at skabe dette imellem os.

Mon det for resten ikke har haft den betydning alle dage! I de ældste

tider var bålet nok foruden at være den livsnødvendige varmekilde også
symbolet på uhåndgribelige værdier. Hør engang, hvad den ældre Edda lader

en gammel fyr oppe på Island sige:

»Brand får ild fra brand og brænder,
til det udbrændt er og slukner.
Mand af mand ved tale lærer,
den, som tavs sig slutter inde,

bliver snart en indbildsk nar.«
Denne gamle vismand har siddet ved bålet og set, hvordan ilden er
sprunget fra brændestykke til brændestykke, indtil de tilsammen blev det
lysende og varmende bål.
Dette er for ham blevet symbolet på venskabets og fællesskabets nødven

dighed, hvis han skulle blive et rigtigt, levende menneske med alt, hvad det
rummer, og ikke bare »en indbildsk nar«.

Men ikke nok dermed. Også for slægtens materielle liv og beståen var

venskab og fællesskab en nødvendighed i de dage. Det har vi Egil Skallagrimsens ord for. Han siger:
»Ofte føler jeg savnet af fæller;

blottet i ryggen er den broderiøse.
Det tænker jeg på, når tvist trækker op;

ene mand har lange øjne.«
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Sådan var det for tusinde år siden. Er det anderledes i dag? Er samfølelse,
fællesskab og venskab ikke også for os nødvendige både for vort indre livs

sunde vækst og for slægtens og samfundets materielle beståen?
Bålet er ikke alene et symbol på disse livsbekræftende værdier, men det
er også med til at bane vej for dem i vore sind, når vi samles om dets

varmende lue.
Derfor nynner vi midsommervisens strofer:
— »mod ufredens ånd over mark under strand

vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde.
Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde,
dem vil vi fra livet med glædesblus holde.

Vi vil fred her til lands, sankte Hans, sankte Hans,

den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli’r tvivlende kolde.«

Dette er drachmannsk skærsommernats lyrik! Ja, vel er det så! Men

den følelse, der har bevæget digterens sind og fået ham til at skabe de
skønne strofer, har sin rod dybt i den livssandhed, at det er det lyse og
hjertevarme, der får livet til at gro, der får tvedragt og had til at forsvinde

iblandt os.
En del af mine gamle elever vil fra dansktimerne huske nogle replikker

mellem Rosing og P. A. Heiberg, der gav os stof til samtale. Rosing siger:
»I hin tid var det kærligheden, der var den drivende kraft, nu er det hadet«.

Heiberg svarer: »Hvad tror De har størst magt over menneskers sind —

kærligheden eller hadet? Jeg tror på hadet!«
Mærkeligt, at Heiberg kunne forfægte en sådan vildfarelse. Og dog synes

folkeslagenes handlinger i vor egen tid at give ham ret. Man synes at handle
ud fra den tro, at hadet er den stærkeste drivkraft i menneskers sind. En

stor nations fører handler efter og opdrager sit lands ungdom til at handle

og leve ud af denne tro på hadet.
Vi lever alle i dag under denne mørke livsopfattelses følger, under hævn,

frygt og ufred, under fattigdom, sorg og nød af enhver art.
Vi nødes til at erkende, at hadet er en mægtig drivkraft. Men netop under
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byrden af denne erkendelse vokser vor tro på kærlighedens sejrende, alt

overvindende, alt forvandlende magt frem og bliver til en urokkelig over

bevisning i vore sind. Den kærlighed vi ikke selv med magt kan fremtvinge,
men som kommer til os ovenfra som den største gave, der kan gives os. Lad

os værne om den. Lad os bære ved til vore hjerters bål.
Jo, det er mere end stemningsfødt logik, det er livsforjættende sandhed:
Freden kan vindes, den indre og den ydre fred, »hvor hjerterne aldrig bli’r

tvivlende kolde«.
Påsken 1951.

Maja Pedersen.

Kære gamle elever!

Kan I huske jert sidste år på skolen — var det ikke det bedste af dem

alle? Især de sidste måneder med deres forcerede arbejde og den spændende

eksamenstid!
Var der ikke en egen forventning over den tid? Nu skulle I snart forlade

skolen og dens kedsommelige hakken jeres dage ud i lektioner og lektier
— herfra og dertil.
Nu lå et nyt livsafsnit foran jer — med mange forjættende muligheder!

Befriende herligt!
Den 1. aug. 1921 begyndte jeg min skolegang på Grindsted Realskole.
I 30 år er mine dage hakket ud i lektioner og lektier — herfra og dertil. I

30 år! Lange år — og dog så korte, når man ser tilbage!
Nu er det mig, der oplever min skoletids sidste spændende måneder.
Nu er det mig, der ser ud imod mit sidste livsafsnit i denne omgang med

spænding og forventning.

Det kan I ikke forstå. Kan I vel?
Thi foran mig kan jo højst ligge en ti—femten år, måske mindre. Ja vel,

men det forandrer ikke sagen. Det siger sig selv, at den 65-årige ikke har

de samme forventninger som den 16-årige. Men den ukendte fremtid er
lige spændende. Man ved jo intet om, hvilke nye arbejder og opgaver, der

ligger og venter der forude, med deres sorger og glæder, med deres
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nederlag og sejre. Og det skal I vide, at dette at være et levende menneske,

det er at ligne træet, hvis rødder strækker sig ned i de dybe vandførende
lag. Frosten kan svide bladene, stormene knække og misdanne kronens

grene; men aldrig kan livet kues, og aldrig kan væksten ophøre. Liv og

vækst fortsætter også i den del af evigheden, der ligger bag dødstæppet.
Tag dette, kære gamle elever, som en sidste hilsen fra
Moster.

Hilsen til skolens gamle elever
Vi kalder vore årlige stævner i Grindsted årsfester. Universiteter holder

også årsfester. Et universitets årsfest er en slags fødselsdagsfest. Ved den
giver landets højeste autoriteter møde for sammen med videnskabens dyr
kere at festligholde dagen.

I sin tale ved Københavns Universitets årsfest i fjor gjorde professor
Carsten Høeg rede tor, at denne skik er meget gammel. Den stammer fra

det 3. århundrede før Christus, da lærdomsinstitutionen Musaion blev stif

tet i Alexandria. Som den danske konge nu om stunder giver møde ved
universitetsfesterne, mødte Ptolemæerne i det gamle Alexandria i viden-

skabsmændenes samlag. Man kan godt forestille sig noget særligt festligt

i forbindelse med et sådant samvær, når f. eks. dronning Kleopatra for sit
vedkommende gav møde her for at opfylde sine dynastiske forpligtelser.

Så gammel og så fin en oprindelse har Grindsted Realskoles årsfest ikke.
Den har rod i noget meget mindre repræsentativt.

Af skolens i dens første år meget stilfærdige og af offentligheden upå
agtede farvel til eleverne ved eksamens afslutning udviklede sig dette, at

eleverne ikke ville sige farvel. De følte, at der i skolen var opstået noget
iblandt dem, som vi godt tør kalde et fællesskab, og dette fællesskab gjorde
det rimeligt, at de fleste af dem på deres sidste dag i skolen ikke sagde

farvel, men på gensyn.
Og så kom de igen — det næste år eller et andet år eller mange følgende
år — for at opleve gensynet.
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Motivet, det drivende bag dette, at vi nu i mange år har kunnet samles
i stort tal ved Grindsted Realskoles årsfester, er gensynet. Dets lov følger

vi. Dets vej vandrer vi.
Underligt nok. Gensynets vej er nemlig ofte en skuffelsernes vej. Mar

tin A. Hansen må i sin »åbne skorsten« konstatere, at et gensyn med hjem
stavnens gamle gård på Frilandsmuseet er en skuffelse for ham. Det er
kun i ydre forstand et gensyn. Der er trods al nøjagtighed i gårdens gen

opførelse noget ændret over den.

Der er også noget ændret over os, når vi fra vidt forskellige steder i
verden stævner til gensyn i Grindsted. Det kan for nogles vedkommende

ligefrem knibe med at få gensynet til at blive en genkendelse.

Ret længe betyder sligt dog ikke noget. Væsentligt er det, at vi ved
kender os hverandre. For hver af os er der et afsnit af vort liv, som vi er
fælles med andre Grindsted-folk om. Og det er væsentligt, at vi vedgår

dette. Medmenneskelig følelse lever af at have nogle af sine rødder i sligt.
At se bort fra vedkendelsen kan betyde menneskelig kvalitetsforringelse.

Gense. Genkende. Kendes ved. Det er det sidste, der er det vigtigste.

Tak, fordi gamle elever er så trofaste til at samles ved Grindsted Real
skoles årsfester.

]ens Futtrup.

Frihed og ansvar
Grindsted kirke, 24. juni 1950

Der er vist en hel del mennesker, som ikke kan begribe, at frihed og fri

gørelse kan nævnes sammen med Kristus. Det kommer måske af, at man af

bekvemmelighedshensyn eller magelighed har ladet sig nøje med en eller

anden slags kristendomsforkyndelse. Man sluger den pågældende forkyn
delse råt, d.v.s. tager den uden videre for garanteret ægte evangelium, navn

lig hvis den bliver fremført med tilstrækkelig patos, veltalenhed og dertil
hørende armsving. Der er, som vi godt ved, sådan set ikke grænser for,
hvad vi kan lade os bilde ind af en nidkær veltalenhed med overbevisende
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inderlighed og betydningsfuldhed, og det gælder naturligvis al forkyndelse
— også af alle mulige hjemmestrikkede evangelier.

Men frihed og Kristus ? Hvad skal det sige ? Er kristendom ikke noget med
at være bundet til bestemte læresætninger, dogmer, som de kaldes, eller
til en bestemt, fastslået moral. Det er da, hvad man i bred almindelighed

mener. Altså det modsatte af frihed.
Der er et ord, der melder sig, så snart vi nævner frihed, og det er ordet
ansvar. Frihed og ansvar. De to hører sammen. Ikke sådan, at man må

betale de friheder, man tager sig, ved at stå til ansvar bagefter — så at
ansvaret bliver en slags omkostning ved friheden. Egentlig forholder det
sig lige tvært imod. Ansvaret er det første. Bagefter, eller i ansvaret er —

med ansvaret følger den sande frihed.

Ansvaret er det, at et menneske må træffe sin afgørelse selv. Et menneske
kan ikke leve på en andens ansvar eller på en andens afgørelse eller valg.
Han må selv til det. Han bliver først sig selv, når han står med ansvaret

selv alene, dér, hvor han må bestemme sig uden nogen garanti for, at af
gørelsen er rigtig. Han må ganske simpelt afgøre sig, træffe sit valg for at

være til — for at leve.
Dette gælder ikke blot i de store afgørende øjeblikke, i livets kriser. Det
er blot, hvad der er et menneskes situation mange gange hver eneste dag

i hans samliv med mennesker. Det er dér, vi er sat af Gud, i ansvaret, i
afgørelsen. Det er dér, vi møder ham. Ikke sådan at forstå, at Gud er til

for den, der træffer de rigtige afgørelser og kan bære sit ansvar, men Gud
er til for den, og han er hos den, der ikke kan slippe uden om ansvaret,

den, der ikke kan vælte det fra sig over på andre.

Et virkeligt levende menneske kan ikke løbe fra sit ansvar. Han har livets
lov over sig, og den skal nok kalde ham til orden. Det nytter ikke at komme
frem med de mest humane og såkaldt kristelige grunde og bruge dem til
at vise, at ansvaret ikke er vort. Det hjælper ikke at henvise til visse andres

nederdrægtighed eller til, at det hele grunder sig i vore sjælelige ejendomme

ligheder, vor åndelige indretning, samfundet, omgivelserne — at ansvaret
er de andres eller en grum skæbnes.
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Med sin tale om ansvaret eller om næsten, hvad der er det samme, vil
Jesus stille os helt frit, og det er vi egentlig slet ikke så glade for. Vi ved
jo nok, hvad det betyder, når det i en bestemt situation siges til os: »Du er

ganske frit stillet.« Så er det mig, der har ansvaret og afgørelsen. Sådan

har vore forældre sagt til os engang imellem, når vi har spurgt dem om
noget. (Det har mine forældre i hvert fald ofte gjort.) Hvis vi ville med
til et eller andet eller skulle til at vælge noget, så har de sagt: »Du er ganske
frit stillet«. Det betyder ikke det samme som: »Det må du selv om« eller
»Det er ligegyldigt, hvad du vælger«. Nej, det betyder: »Du kender godt

dit ansvar. Du må tage bestemmelsen selv.«
Mange gange, når vi har bedt vore forældre om noget, ville vi meget

hellere have dem til at sige »ja« — og så gøre det, vi havde bedt om lov
til, på deres ansvar — eller have hørt et »nej«, fordi det var lettere at få dem

til at sige det end selv at sige det. Men når de siger: »Du er frit stillet«, så

møder vi kravet, så møder vi ansvaret, som er den sande frihed. Så kan
vi ikke længere skubbe os ind under nogens autoritet og give andre ansvaret.

Vi må selv til det.
Der er to måder (blandt andre) at ødelægge mennesker på: at sige ja
til alt og at sige nej til alt, hvad der bliver bedt om. Jeg tænker her mest

på forholdet mellem forældre og børn eller snarere mellem forældre og
unge. I begge tilfælde bliver ansvaret taget fra dem og med det friheden.
Forældrene påtager sig et falskt ansvar, som de kun kan gøre fortræd med.

Hvis børnene eller de unge altid får ja, gør de det, de har lyst til, på
forældrenes ansvar — altså i virkeligheden ufrie, og får de altid nej og

retter sig efter det, er ansvaret også taget fra dem, og desforuden vokser der

trods og had frem, et umiskendeligt tegn på slavesjælen.
Hvis det derimod lyder fra forældrene: »Du er frit stillet. Du kender

spillets regler. Du er under livets lov, og du ved, at det koster at bryde

den«, så er der plads for friheden, friheden under loven, eller under ansvar
(som det så smukt hedder i grundlovstaler, hvor man så ofte helt misforstår
talen om ansvar og frihed).
Et menneskes — et kristent menneskes frihed er dette at være under
ansvar.
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Det værste, der kan siges til et menneske, det værste, vi kan lære vore

børn, er dette: »Det må du selv om. Alt er lige godt og lige skidt — eller der
er noget godt i alting.«

For det første er det jo ikke rigtigt, at alt er lige godt, men for det andet
er det ganske ødelæggende at indprente nogen den lære: »Det må du selv
om. Der er noget godt ved alting.«

Hvad er det, vi gør med sådanne ord? Vi overlader ikke dermed vore
børn at træffe afgørelsen under ansvar over for livet og livets lov. Vi over

lader derimod til deres eget forgodtbefindende at være lov og norm for
sig selv. Det er fordærv og ødelæggelse; for et menneske kan ikke og skal
ikke være sig selv sin egen lov. Det duer han ikke til. Der er en lov over

os alle: Livets lov. Krænker vi den, må vi betale, hvad det koster. Vi må

lide vor straf på vort eget skind, og det kan ikke nytte at forsøge skylden
væltet over på andre.
Det er vort adelsmærke, at vi selv må tage ansvaret. Vi har friheden.

Det betyder simpelthen: Ansvaret.
Jesus har sin egen måde at sige det på. Han kalder det syndernes forla
delse, eller han kalder det tilgivelse. Det betyder: »Du må i gang igen. Nu

har du igen ansvaret og friheden.« Tilgivelsen betyder, at Gud regner os

for noget. Han vil os noget. Det betyder jo ikke, at vi efterhånden bliver
så dygtige, at vi altid kan træffe den rigtige afgørelse, men med tilgivelsen
bliver vi sat ind i livet igen — livet på godt og ondt, livet under ansvar,
et kristent menneskes frihed.

Vi får ikke amnesti, men tilgivelse. Amnesti vil sige: ikke at huske.
Amnesti er et nedværdigende ord. Det betyder, at man regner den amneste-

rede for en tåbe, et produkt af omgivelser og tilfældigheder. Amnesti kan
vi strø om os med, for med den skubber vi mennesker fra os som uvedkom

mende. Vi regner dem for uansvarlige, og det er nedrigt at regne et menne

ske for uansvarligt.

Tilgivelse regner derimod den tilgivne for noget. Der er nemlig kærlig

hed i tilgivelsen, og det er det aldeles afgørende.
Mennesket under loven, mennesket under ansvar, det frie menneske ved,

at det fejler i afgørelsen, at det gør det onde den ene gang efter den
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anden, og at det altid på grund af synden, på grund af egenkærligheden,

bøjer retten og omgår loven og derfor trænger til at høre tilgivelsens ord,

syndernes forladelse •------- ikke for at blive løst fra sit ansvar, men netop

for at ansvaret må blive levende og krævende igen. Gud vil med tilgivelsen
give os tilbage til livet igen, og livet det er ansvaret og kravet og afgørelsen
fra dag til dag. Syndernes forladelse er ikke en sovepude, men et stadigt

kald til et liv for frie, ansvarlige mennesker — det liv, som skaberen i sin

godhed har givet os at leve.
Det er et frit, kristent menneske, og kun det, der tør og kan synge:
Jeg vil ånde luften i fulde drag,

synge Gud en Sang for den lyse dag,
takke ham, at morgnen mig end er sød,

at mig dagen fryder trods synd og død.
Sv. E. Præstholm, Føvling.

Som efterskrift hidsættes i al ydmyghed følgende definitioner: Et litterært
arbejde ud fra een kilde er plagiat, ud fra to kilder er det uselvstændigt, ud

fra tre kilder er det videnskab.***

Harzen — før og nu
Det, man kan huske fra sin skoletid om Harzen ■— det smukke bjerg
parti i Tyskland — er sikkert for de flestes vedkommende, at det er her,

det så berømte Bloksbjerg ligger. Harzen er imidlertid værd at stifte nær
mere bekendtskab med.
Jeg var så heldig i foråret at komme på et par tjenestekørsler til denne

smukke egn af Tyskland. Første gang i bil, idet jeg, som hørende til MPs
kriminalpoliti i brigaden, skulle være med til at foretage en del vidtgående
afhøringer i anledning af en påkørselssag, hvorved en dansk lorry, som
havde bragt gaver til de norske brigaderer i form af madvarer, på hjem

turen var så uheldig at køre en tysker ihjel.
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Når man kører fra nord mod syd over Hannover, kommer man allerede
her og omkring Hildesheim til de første udløbere af Harzen, den smukkeste

bjergstrækning i Nordtyskland, der danner et ca. 100 km langt og ca. 35
km bredt plateau, der er opbygget af foldede skifre og granitmasser. Højden

varierer fra 200 m i Oberharz til 200 m i Unterharz i øst, kronet af Bloks
bjerg på 1145 m. Her befinder turisten, naturvennen og rekonvalecenten sig
midt i en fylde af mangfoldige landskaber af overvældende skønhed.
Hvad byder nu Harzen på?

I særdeleshed milevide, ypperlige, helbredsgivende løv- og nåleskove, der
som bølger på havet strækker sig over bjergene dybt ned i dalene, ja helt

ind i landsbyerne. Dertil et utal af forskelligartede højder, rislende bjerg
bække, brusende floder, romantiske vandfald, stille skovsøer, fremragende

fjelde og toppede klipper, tusindårige landsbyer med talrige middelalderlige
bygninger og seværdigheder.
Den, der ser Harzen for første gang, er overvældet af disse forskellig
artede fortrin, som er sammentrængt på et så forholdsvis lille sted.
I Harzen findes mange kursteder og vintersportspladser. En af de mest

kendte i den norske zone er Bad Harzburg (ca. 7000 indb.), hvor allierede
soldater kan tilbringe deres ferier. Her er store, mondæne hoteller med

variete og dans, hvor det er tilladt at medtage tyske piger og i kantinerne
at beværte disse. Af den grund flokkes unge tyske piger — de fleste ofte

med et godt udseende — omkring disse steder for at få lov til at deltage

i herlighederne. Det undgås selvfølgeligt ikke, at det er et ret løssluppent
liv, der udspilles i den klare forårsnat.
Om sommeren er her den herligste swimming-pool og om vinteren al

deles udmærkede skisportsforhold.

En smuk og storslået udsigt har man fra Brock Harzburg, op til hvilken
man kommer med en svævetovbane. Bloksbjerg i den russiske zone ser man
meget tydeligt herfra.
Af byer skal også nævnes Goslar, den norske brigades hovedkvarter, før

det blev forflyttet til Slesvig-Holsten. Den ligger ved foden af Rammels-

berg og byder på et middelalderligt bybillede med mange gamle, smukke,
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velbevarede bygningsværker. Den skal være grundlagt af Henrik den Første.
Göttingen, som er kendt af de fleste, ligger ved floden Leine og er be

rømt for sit universitet og gamle bybillede.

St. Andreasberg vil jeg nævne som et eksempel på en bjerglandsby. Den
er bygget op ad en temmelig stejl bjergside og er en af de sjældneste be

byggelser, jeg indtil dato har set.

Bad Lauterberg er heller ingen stor by, men ligger smukt for enden af

en langstrakt sø dannet af Oder, en biflod til Leine. Her ligger adskillige
store savværker.
Harzen var som bekendt norsk zone, og de gæve norske brigaderer tri

vedes øjensynligt ganske udmærket her, idet landskabet i så høj grad vir
kede hjemligt for dem. Som dansker mødte man her som i moderlandet
den samme overvældende gæstfrihed. Der blev gjort alt muligt venligt for
én, idet de sagde: »I sendte os alle de gode madpakker under krigen, det

skal vi aldrig glemme jer.«
Den russiske zonegrænse løber mellem Bad Harzburg og Bloksbjergs

vestre fod. Man skal være meget varsom med ikke at forvilde sig ad en
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lille bjergvej for tæt til grænsen, da der så bliver skudt efter en, og man

risikerer at blive taget til fange og kommer først tilbage efter langvarige
forhandlinger, der undertiden kan strække sig over 2—3 mdr., og det bli
ver uden våben eller køretøj.
Alt synes uberørt af krigen. Byerne er alle så godt som hele, kun hist

og her langs vejene ligger sønderskudte biler og tanks, der taler deres
tavse sprog om tyskernes forgæves forsøg på at hindre de allieredes frem

rykning gennem Tyskland.

Et par tyske soldaterkirkegårde og allierede krigsflyvergrave fortæller
også deres om krigen, der engang rasede over Europa.

Flere store teglværker, cementfabrikker, kalkbrænderier og savværker

var et led i den tyske krigsindustri, nu ligger de fleste imidlertid stille.

Allerede i gammel tid var der ret stor bjergværksdrift i bjergene, idet

der fandtes bly, sølv, kobber, malm og endnu tidligere også lidt guld. Nu
er alle miner imidlertid udtømt og ligger døde hen. Bl. a. ved Altenau

fandtes således en ret stor sølvmine.
I dag er også det romantiske kulsviererhverv næsten ophørt. Det er
yderst sjældent, at man ser røgen fra en kulsviermile hvirvle op. Jeg så
det kun en enkelt gang.
Umiddelbart efter påske begyndte Harz-bønderne at forårsbehandle de
res lerholdige jord, og det fik jeg således også lejlighed til at se på nært
hold.

Som trækdyr bruges overvejende stude eller køer, og markredskaberne
var magen til dem, vi her i Danmark kun kan få at se på vore landbrugs
museer, altså forfærdelig primitive og fjernt fra vor moderne tids hastværk

og mekanisering.

Det var unægteligt også mere interessant at se en bondekone — det var
det som oftest — bag en træplov med studeforspand end at se en larmende

traktor, der vender tre furer bag sig.
I historien er Harzen først kommet til ret sent. I den tidligere middel

alder, da befolkningen på højsletterne blev tættere, og de dyrkede marker
ikke længere var tilstrækkelige, greb man i nøden til at brænde den dystre

urskov af. De mange bynavne, der ender på »rode« og »hagen« (rydde
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og hegne), hentyder netop til tiden før den første kolonisation, f. eks.
Osterrode, Wernigerode, Schönhagen o.s.v.

Ved den første simple bjergværksdrift sprængte man stenen med ild.
I det 14. århundrede holdt denne gammeldags bjergværksdrift fuldstæn

dig op, da den største del af befolkningen uddøde. Først i det 16. århun
drede vågnede bjergværksdriften og med denne landet til nyt liv.

30 års krigen gav den næppe begyndte blomstring et knæk. Det 18. og

begyndelsen af det 19. århundrede bragte gode tider gennem de talrige
kriges store metalbehov.
Fra denne Harzens glansperiode stammer de talrige vidunderlige bin
dingsværksbygninger med deres udskæringer, som man endnu kan se overalt.

Som en slags husindustri blomstrede engang det bekendte kanariefugle
opdræt. Et minde derom har vi den dag i dag, idet der er en kanariefugle

art, der bærer navnet »Harzer«.
Når man har set Harzens og Norges imponerende storslåede naturer og
synes, at der er skønt som ingen steder, så måtte jeg alligevel sige til mig
selv, da jeg efter hjemsendelsen i min pinseferie var på vore hjemlige

»sydhavsøer« Langeland og Taasinge, at herhjemme har vi i hvert fald på
sin vis ligeså smukke landskaber og langt venligere.

Med hilsen til lærere og elever årgang 1942.
Harald M. førgensen.

Pariserturen 1950
Elevforeningens første stortur efter krigen startede straks efter afslut

ningsfesten med Paris som mål. Der var kun 18 deltagere, og det var lov

lig få til bussen.
Vi kørte gennem Tyskland, der nu er ved at bygge storbyerne op, over

Hamborg—Bremen og til den hollandske grænse, hvor vi i grænsebyen
Denekamp skulle overnatte. Værten her, der er en god gammel ven af

Grindsted, modtog os med stor venlighed, og inden længe var de 18
trætte bragt til ro. — Den næste dag nød vi turen gennem Holland, og
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vi gjorde et lille ophold i Arnhem, hvor man netop fejrede pariserfest —

allerede her begyndte vore damer at tabe herredømmet over deres købe
lyst. Vi måtte videre, da vi helst skulle nå Paris samme dag. Vi fik derfor

kun et ringe ophold i Belgien, kun en halv time i Bruxelles, mens vi ord
nede overnatning for hjemturen. — Straks vi var vel over den franske
grænse, gjorde vi et lille ophold, og Nicolaj udfoldede sin opøvede evne

som mundskænk, den herlige franske vin smagte!
Vi nåede virkelig at gennemføre turen Grindsted—Paris på to dage,

og vi havde nu 3 herlige dage foran os i verdens mest besøgte turistby.
Paris, Paris! Skulle vi fortælle om alt, hvad vi så, og hvad vi oplevede,

så behøvede årsskriftet ikke mere stof, men nu har vi fået ordre til at af
korte til ca. en side, og så er det kun lidt, der kan fortælles om. Eiffel-

tårnet, Trocadero, Triumfbuen, Notre Dame o.s.v., o.s.v. Vi så og så, og

vi nød de herlige aftener — og det særlige aftenliv, som vist kun Paris
kan opvise.

En morgenstund måtte vi tage af sted, og vi håbede alle på et snarligt
gensyn med byernes by. Hjemturen gik over Rheims; vi beså domkirken,

og vi skulle jo gerne nå at smage på den billige champagne, nu vi var i

dens hjemegn. Den var virkelig en oplevelse — og så til den pris! Videre
gik turen, og efter vin- og ølpauser nåede vi tilbage til Bruxelles, det lille
Paris. De festlige steder her er kun for velhavere, og byens mange fattige
og arbejdsledige lever et kummerligt liv under de stadig stigende priser
på alt. Videre går bussen til »Bekhuis«. Her skulle vi kun sove, og vi var
egentlig mættede af nye indtryk, så vi drog den sidste dag over Bremen—

Hamborg mod Grindsted. Dog var indtrykket af Tyskland overvældende
med Frankrig, Belgien og Holland som baggrund.

Det eneste ønske, vi havde efter de herlige 8 dage, var, at der skulle
have været 30 gamle elever med og ikke 18.

Leo Stråsø Kjær.
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Medlemsliste 1951
Afgangsholdet 1951
Klasse A.
i. Kristin Bjørnsson, Nordenskov.

2. Birthe Laura Christensen, Vibesallé, Grindsted.
3. Kirstine Frifelt, Frifelt pr. Ølgod.
4. Bodil Kås Hansen, Brugsforeningen, Hejnsvig.
5. Else Marie Storgård Hansen, Nygade, Grindsted.

6. Knud Hansen, Ansager.

7. Elna Kirstine Jensen, Fugdal, Hejnsvig.
8. Niels Voss Hedeager Jensen, Bække.

9. Vilhelm Jensen, Vorbasse.

10. Inger Madsen, Borgergade, Grindsted.
ir. Bernhardt Mathiesen, Kirkevejen, Vorbasse.

12. Åge Mehl, Jægersborggade 2, København.
13. Ninna Moustgård, Filskov.
14. Kurt Pedersen, Nærumgård, Nærum..

15. Litta Pedersen, Filskov.
16. Elna Kristine Præstegård, Sønderby, Grindsted.
17. Otto Sparre, Bregnerødgade, København N.

18. Edith Eeg Sørensen, Sønderby, Grindsted.
19. Anton Staby, Hejnsvig.

20. Svend Erik Thomsen, Langelinie 17, Vejle.

Klasse B.

i. Edel Marie Andersen, Teglværket, Sdr. Omme.

2. Sven Preben Arens, Sparekassen.
3. Else Christiansen, Slagteriudsalget, Grindsted.

4. Lene Grand Graversen, Arbejdshusvej, Sdr. Omme.
5. Hans Jørgen Græsholm, Engvej, Grindsted.

6. Jonna Græsholm, Engvej, Grindsted.
7. Kurt Emil Hougesen, Mejeriet, Billund..
8. Tanja Hundrup, Engvej, Grindsted.
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9. Anna Jacobsen, Agerbæk,

io. Inga Karen Jensen, Agerbæk.
ii.

Kirsten Else Jensen, Ålykke, Grindsted..

12. Age Knudsen, Slagteriudsalget, Troldhede.

13. Ann Lundsgård, Vestre Allé, Grindsted. .
14. Svend Åge Lyhne, Borgergade, Grindsted.
15. Birgit Marie Marcussen, Starup Mejeri, Tofterup.
16. Jenny Mikkelsen, Tofterup.
17. Mads Christian Mikkelsen, Troldhede.
18. Ole Müller, Vejrup.

19. Karen Mølgård, Statens Arbejdshus, Sdr. Omme.

20. Grethe Præstegård, Jernbanegade, Grindsted.
21. Poul Østerbye, Amtssygehuset, Grindsted.

Æresmedlemmer:
Futtrup, Jens, seminarieforstander, Jelling.
Futtrup, Ellen, frue, Jelling

For første gang har vi opført alle de navne, der udtales ens, hvadenten de begynder med C eller
K, under eet, nemlig under C. Navne som Pedersen og Petersen er opført samlet under Peder
sen o. s. v. — altsammen som et led i tidens krav om rationalisering.

Aaes-Jørgensen, Ebbe, kommis, c/o Pe
dersen & Albrechtsen, Jernbanegade
20, Kolding
Aagaard, Holger, skoleleder, Vallekilde
Akselborg, Metha, født Knudsen, Tistrup
Almbæk, Grethe Høgdahl, født Thomsen,
Lyshøjgaardsvej 77, stuen, Valby
Almstok, Inger, missionær, D. M. S.,
Strandagervej 24, Hellerup, fra 1/8
1951: De gamles hjem, Vorbasse
Amtoft, Tove, lærerinde, Abildvej 5,
Vejle
Andersen, Aksel, glarmester, Nørregade
23, Grindsted
— Ejgild, Barrit kro, Barrit
— Elna, lærerinde, Vesterled 11, Lem
vig
— Elof, bankassistent, Herning Han

dels- og Landbrugsbank, Herning
— Else Winna, Holmevej 2, Ribe
— Erna Skovborg, født Pedersen, Ve
stergade 39, Vejle
— Eva, sparekasseassistent, Tulipanvej,
Farsø
— Henning, Nørre Allé 23, Grindsted
— Henning, c/o Arne Rasmussen,
Østervoldgade 14, København K
— Jenny, Fynsvej 55, Kolding
— Jørn Clausen, Bække
— Knud Ejner, bogholder, Thorsgade
66, København N.
— Kurt, Filskov skole, Filskov
— Lis, født Larsen, Visselbjerg, Alslev
pr. Varde
— Marie, fru, bogholderske, Eliasgade
4, I th., København S
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— Marry Kirstine, Vejrup station, Vejrup
— Martha Kirstine, Bredstenlund
planteskole, Bredsten
— Rahbek Eg, bankdirektør, Årup
— Rigmor, Andelsmejeriet »Fælleslyk
ke«, Krogager
— Sonja, Bække
— Tage, skrædermester, Borgergade 19,
Grindsted
— Thorkild, bogtrykker, Borgergade 20,
Grindsted
Andresen, Birgit, Tofterup
— Ellen, Tofterup
Arkaa, Asta Elisabeth, født Nielsen, Frederiksdalsvej 82 B, stuen tv., Virum
pr. Lyngby
Bach, Anders J., revisorassistent, Varde
vej 36, Esbjerg
— Petra, Krogager
Baggesgaard, Niels Jørgen, bankassistent,
Borgergade 35, Grindsted
Bang, Henning, værelse 138, Studenter
lejren, Artillerivej 63, København S
— Thorkild, værelse 136, Studenter
lejren, Artiilerivej 63, København S
Barslund, Henry, Silkeborgvej 77, Her
ning
Bendixen, Aase, c/o Liebmann, Nyelandsvej 33, I th., København F
•—- Ole, snedkerlærling, Skolegade 7,
Grindsted
Bertram, Søren Eigil, Frihedsvej 12, Es
bjerg
Beuchert, Arne, handelslærling, adr. Jern
banegade 2, Grindsted
— Ulla, født Torbensen, Jernbanegade
2, Grindsted
Birkelund, Dagny, født Holdt, Cementvarefabriken, Vorbasse
Bitsch, Arnfred, Jelling Seminarium,
Jelling, fra 1/8 1951: Asnæs Mel
lem- og Realskole, Asnæs
— Daniel, præst, Saron, Tiruvannamalai, North Arcot, South India
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— Roald, stud, polyt., Porsevænget 20,
Lyngby
Bjerre, Aase, født Slyngborg, bibliotekar,
kandidatgangen, amtssygehuset,
Hellerup
— Ib, Hejnsvig
Bjørnsson, Hjørdis, Nordenskov
Blynning, Rikardt, tidligere Hansen, Hol
lændervej 23, II th., København V
Boesen, Dagmar, kontorelev, kommune
kontoret, Grindsted
— Ebba, født Ernebjerg, Ernst Bojesensvej 5 A, Holte
Borch, Flans Christian, Lindved, Vejle
Bramsen-Nielsen, Martin, kæmnerkonto
ret, Herning.
Brandt, Aase, postelev, Jernbanegade 2,
III, Esbjerg
— Jørgen, Agerbæk Brugsforening,
Agerbæk
Breinholt, Per, Vesterbrogade 11 A,
Grindsted
Bremer, Holger, postmedhjælper, p. t.
Østbanetorvet 4, I, Århus
Brunbjerg, Lilly Ruth, født Pedersen,
Stakroge
Brus, Karen, Billund
Bruun, Edith, født Gydesen, gift med
dyrlæge J. A. Bruun, Lindved pr.
Vejle
— Johan, dyrlæge, Nordenskov
Brøns, Kaare Fog, realskolelærer,
Grindsted
Buch, Lilli Maria, c/o sagførerfirmaet
Harck & Petersens efterf., Varde
Buchholtz, Inger, Frøken Mørchs pige
skole, Hillerød
Bøgedahl, Valborg, Rosenlund, Brørup
Cammer, Palle Emil, filmsoperatør, Rødkildevej 8, København F
Christensen, Aksel Johannes, adr. fru
Lydia Christensen, Virklund pr.
Silkeborg
— Alfred, fabrikant, Filskov
— Alfred, sognepræst, Kauslunde

— Anna Herdis, sygeplejeelev, Rigs
hospitalet, København 0.
— Arnold, bogholder, svineslagteriet,
Holstebro
— Bent, Sønder Omme
— Berthel Pagh, Andels-svineslagteriet
»Midtjylland«, Grindsted
■— Carl, landsretssagfører, Hornslet
— Carl Otto Husted, Stampemøllen,
Ribe
— Karl Vilhelm, trikotagehandler,
Grindsted udsalg, Danmarksgade
49, Frederikshavn
— Christian, forstfuldmægtig, Ebeltoft
— Kristian, civilingeniør, Brendstrupvej, Varde
— Ditte, elektricitetsværket, Grindsted
— Egmont, fuldmægtig i B.P.-Olie
kompagniet, Sundholmsvej 19, II,
København S
— Ellen, »Mosegaarden«, Blåhøj
— Emil, Rishøj, Hejnsvig
— Gunnar, kommis, brugsforeningen,
Grindsted
— Hans Peter, kommis, brugsforenin
gen, Tistrup
— Inger, Parcelgaarden, Øse pr. Nor
denskov
— Inger, født Mortensen, Jernbanegade
8, Grindsted
— Jens Møller, overassistent, Råd
mandsgade 46 A, København N
— Julie, født Engelbrecht-Christiansen,
Vesterbrogade 1, Fredericia
— Jørgen Reimann, elektroingeniør,
Læssøegade 9, Odense
— Jørgen Søholt, journalist, Frederiks
borg Amts Avis, Hillerød
— Jørgine, født Jørgensen, Villa
»Svea«, Lysgårdsvej 1, Dronning
borg, Randers
— Kaj Krongaard, Skovlund pr. Mølby,
Midtjylland
— Kaj Rørbek, adr. M. Jørgensens
Frøhandel a/s; Grejsdalen, Vejle

— Kaj Søby, kommunearsistent, Dalum
Rådhus, Fruens Bøge
— Kamma, sparekasseelev, Hørlycks
Alle i, Grindsted
— Karen Guldbjerg, Glejbjerg
— Kirsten Horsbøl, seminarielærerinde,
Østergade 83, Tønder
— Knud, stud, mere., Monradsgade 35,
Fleming
— Magdalene Kristine, Vejlevej 34,
Grindsted
— Maren Krüger, bankmedhjælper.
Varde Bank, Esbjerg
— Martha, f. Lorentsen, Hundstrup
brugsforening pr. Vester-Skerninge
— Nanna Lindholt, husassistent,
Sønder Felding
— Peter Bent, kontorist, Lauritzens
kulforretning, Kirkegade 1, Esbjerg
— Peter Byrialsen, seminariet, Jellinge
— Regnar, kriminaloverbetjent, Vinkel
vej 40, Lyngby
— Svend, Vibes Alle, Grindsted
— Svend Aage, skovrider, Hedeselska
bet, Viborg
— Thomas, inspektør, Christiansvej 23,
Charlottenlund
— Torben Søholt, Provstevænget 5,
Roskilde
— Viggo, adr. gårdejer Chr. Christen
sen, Agerbæk
— Vita, Sandet pr. Stakroge
Christiansen, Axel, kommis, c/o bank
direktør Christiansen, Brørup
— Birthe, I. P. Jensensvej 18, Grind
sted
— Ester, Skovlund pr. Mølby, Midtjyl
land
— Julius Overgaard, kommis, Henne
brugsforening. Henne
— Poul Henry, manufakturhandler,
Borgergade 15, Grindsted
— Esther, født Olesen, Borgergade 15,
Grindsted
— Signe, født Schiørring, Slotsgade 8,
Hillerød
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— Svend, forretningsbestyrer, »Midtjylland«s udsalg, Grindsted
— Viggo, kommis, Vinkelvej 5,
Tåstrup
Clausen, Helen, Th. Langs Seminarium,
Silkeborg
Dalentoft, Harald, kasserer, Andels-svine
slagteriet »Midtjylland«, Grindsted
Dalgas, Bent Vinding, Lundvej 57, Varde
— Kristian, kommis, Vindum
pr. Bjerringbro
— Esther, f. Nielsen, Grindsted
Dam, Edi, Pjedsted
Damgaard, Esther, Kragelund pr. Bække
Danielsen, Bent, Randbol
Degn, Hertha, født Kaalund, Jernbane
gade 5, Grindsted
Dejgaard, Gerda, Sønder Omme
Dich, Methea, født Mikkelsen, dameskræderinde, Nørre Alle 3, Glostrup
Døssing, Asta Degn, frue, tandlæge,
Englandsgade 23, Esbjerg
Elmgaard, Ingrid, sygeplejerske,
Fj elstrup
Enevoldsen, Mads V., nr. 193, I deling,
II kompagni, 19. bataillon, Almegårdslejren, Rønne
Engberg, Olaf, Asmild Kloster, Viborg
Eriksen, Anni, kontorist, Pontoppidansgade 28, V, Århus
Eskildsen, Frode, vinhandler, Borgergade
21, Grindsted
— Inge, handelslærling, Borgergade 17,
Grindsted
— Knud, Jyllandsgade 14, Grindsted
— Kristian, sognepræst, Vester Ved
sted pr. Ribe
Falk-Petersen, Gertrud, f. Graversen,
Klebæk pr. Lunderskov
Fallesen, Carl, kommis, Grindsted
Felsted, Gerda, født Sørensen, Drejersvej
5, Kolding
Fenger, Jørgen Emil, kaldskapellan,
Grindsted
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Fog, Peter Andreas, Søndermarken, Vejle
Fogstrup, lp, Nyvej 14, Jyderup
Forup, Jenny Jacobsen, bankassistent,
Poppelvej 8, Frederikshavn
Frandsen, Erling, Stormgade 18, Esbjerg
— Willy, typograf, Midtjydsk Bog
trykkeri, Grindsted
Frank, Martha Elisabeth, Øse pr. Nor
denskov
Frederiksen, Arild, Fåborg pr. Varde
— Birte Staarup, Bøvl Skole, Sønder
Omme
— Grete Staarup, Bøvl Skole, Sønder
Omme
— Iver Kristian, Fåborg pr. Varde
— Poul Lønborg, Fåborg pr. Varde
— Valborg, lærerinde, Grøftemark
skole, Strøby
Frejberg-Jensen, Esther, frue, inspektrice,
Johan Kellersvej 29, III, København
SV
Friis, Anna Birgit, Stormgade 42, Esbjerg
— Hans L. Lundgaard, Søndergade,
Bække
Frøkiær, Jens Chr., stud, med., adr. Søn
der Langelund pr. Filskov
Futtrup, Anders, Graasten Bank, Kruså
pr. Padborg
— Hans, skolebestyrer, Dansk Privat
skole Lyksborg, Paulinenallee 2,
Glücksburg
Graabæk, Erik, smedelærling, Otto
Sverdrupsvej 6, Århus
Green, Laurids P., forstander, Voldby
ungdomsskole, Voldby
Gregersen, Else Hjort, c/o gartner A.
Gregersen, Spangsberg, Esbjerg
— Inger Hjort, Markedsgade 1, IV.
Holbæk
— Jens A. Hjort, Engvej 5, Grindsted
— Mads, civilingeniør, Vejlesøvej 76,
Holte
Grove, Lydia, Hejnsvig
— William, sognepræst, Juelsminde
Grunnet, N. Tage, dyrlæge, Veterinary
Department Lagos, Nigeria, West
Africa

Grysbæk, Kirsten, Påby, Kolding
Grønlund, Ejner, ingeniør, Jernbanegade
6, Grindsted
— Grethe, født Stensig, Jernbanegade
6, Grindsted
Gunge, Gudrun, født Rasmussen, Lundbyesgade 22, Vejgård, Ålborg
Haarder, Hans, højskoleforstander, cand.
mag., Rønshoved, Rinkenæs
Habekost, Erling, seminarieelev, Nørre
Nissum
Hald-Madsen, Anders, disponent, H. D.,
Bagsværd Hovedgade 65, Bagsværd
— Jørna, født Jørgensen, Hovedgaden
65, Bagsværd
Hammerich, Anna Margrethe Thorngaard,
født Jensen, Valbygårdsvej 76 B, II
tv., Valby.
Hansen, Axel Andreas Haahr, Lund pr.
Mølby, Midtjylland
— Arne, »Ølgaard«, Randbøl
— Carl Emil, Vestergade 37, Grindsted
— Ejnar, savskærer, Vandel
— Ellen Margrethe Hvidbjerg, jern
banestationen, Frederikshavn
— Erland, c/o frøken Kock, Højbjerg
hus, Maltbæk, Vejen
— Finn Schmidt, Holsted Spare- og
Laanekasse, Holsted
— Flemming, Nyboesgade 38, Vejle
— Gerda Lyhne, Filskov
— Grethe Marie, c/o Hans Hansen,
Bredebro
— Hans Marius, Rydersvej 3, Århus
— Harry, kommis, Sønder Nissum,
Ulfborg
-—• Henning, Frisvadvej 16, Varde
— Herdis, født Christensen, lærerinde,
Engvej 7, Grindsted
— Herluf Erland, Nørregade 38, Grind
sted
— Hans Jacob, Kollegium 5, værelse
197, Universitetsparken, Århus
— Jutta, sundhedsplejerske, Nørre Alle
16, Grindsted
— Jørgen, Vandel

— Kamma, Nørregade 44, Grindsted
— Kenneth, bankassistent, Varde Bank,
Varde
— Knud Birthin, assistent i D.F.D.S.,
Guldsmedgade 24—-26, III tv.,
Århus
— Knud Hardt, Glejbjerg station,
Glejbjerg
— Kurt Stephan Schiøtt, Strandparken
21, Århus
— Lilly, Vorbasse
— Mads, dyrlæge, Sønder Felding
—• Peter, førstelærer, Hellevad
— Preben, Nordenskov
— Severin, dyrlæge, Over Ugilt
pr. Lørslev
— Tage, Kaptajn Andersensgade 30,
Horsens
— Vibeke, stud, pharm., Morlenesvej
32, Holte
Hartlev, Kirsten, Trælund skole, Blåhøj
Haugaard, Johanne, født Stærmose,
massøse, Brande
Have, Karen Margrethe, Rønbjerg
Hedegaard, Else, Billund
Hede-Jensen, Kirstine Nybro, født Fog,
Erik Glippingsvej 33, Kolding
Heebøll, Asger, cand, pharm., Borgmester
Madsens Gade 3, Vejle
Hennelund, Vagn Aage, seminariet,
Silkeborg
Henningsen, Erik, Vestergade 140,
Silkeborg
Hermansen, Helge, Lindegade 14,
Christiansfeld
— Kirstine, lærerinde, 17, Ormes Road,
Kilpank, Madras, South India
Hestehave, Simon E, Andsager
Hey, Flemming, Søndergade 1, Kolding
Hoffmann-Hansen, Hilmar, bankassistent,
Blåhøj
Holmager, Knud, kommis, Storegade 199,
Esbjerg
Holmelin, Elisabeth, født Ebbesen, Sjæl
landsgade 75, Herning

49

Holt, Helge, forstassistent, Granhuset,
Arnborg pr. Herning
Holt, Sven, Monte Maiz, Cordoba, F. C.
C. A., Argentina
Holtegaard, Karen, cand, pharm., Frederiksborgvej 102, stuen th., Køben
havn NV
Horsted, Aage, kaptajn, Kastanievej 2,
Slagelse
Hougaard, Gudrun, Hejnsvig station
Hovaldt, Annelise, født Kaalund, Vester
brogade 15, Grindsted
Hovmøller, Sigurd, 1019, Sc. 25th Street,
Milwaukee, Wisconsin, U.S.A.
Hundebøll, Bente, Filskov
Hunsdahl, Birgit Marie, Nymark st.
— Poul Anders, Nymark st.
Hviid, Karsten, installatør, Jernbanegade
ir, Grindsted
— Kiss, født Hestehave, Jernbanegade
il, Grindsted
— Thorkild, ingeniør, Skolegade 90,
Esbjerg
Højgaard, Kathrine, Vorbasse
Høirup, Birthe, Skolegade, Grindsted
— Ellen Chr., frue, lærerinde, Agnetevej 23, Lyngby
— Mogens, skolebestyrer, Grindsted
— Karen, frue, Grindsted
Høst, Egon, bankassistent, Jernbanegade
i, Grindsted
Ibsen, Ib Falkner, bankassistent, Herning
Handels- og Landbrugsbank,
Herning
— Ruth, f. Wrang, Østre Alle 8, Grind
sted
— Thor Falkner, bankassistent, Herning
Handels- og Landbrugsbank,
Herning
Iversen, Anders, bankkasserer, Land
mandsbanken, Bramminge.
— Jens, bankassistent, a/s Varde Bank,
Esbjerg
— Elin, frue, f. Bjerg, Esbjerg
Jacobsen, Christian, assistent i Den
sjællandske Bondestands Sparekasse,
Agerbæk
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— Else, Mejeriet, Sundholmsvej 73,
København S
Jensen, Aage, postbox 18, Lemvig
— Aage, isenkræmmer, Nørregade 33,
Grindsted
— Aage Munk, stud med., Regensen,
København K
— Anders Schelde, Den danske Skole
ved Oksevejen, Flensburg Weiche
— Annelise, født Fog, købmand Jensen,
Hygum, Jelling
— Anton, bankbogholder, Handelsban
ken, Varde
— Anton, murersvend, Vejlevej 13,
Grindsted
— Bent, Agerbæk skole, Agerbæk
— Christen, mejerist, Snejbjerg pr.
Herning
— Kristian, assistent, Hesselho pr.
Gaarde
— Chr. Arvid Hedegaard, bankelev,
Sdr. Omme
— Else, født Rasmussen, Møbelfabrik
ken, Auning
— Else, Villemoesgade 70, København
0
— Erik Chr., maskinassistent ved
DFDS, Nørregade 25 B, Grindsted
— Erik Langvad, sparekasseelev, Utoft
plantage, Grindsted
— Erling Donslund, Blåhøj
— Frank Elton, lærer, Hammerum
— Grethe Kjær, Kløverprisvej 88,
Valby
— Hans Christian, elektriker, Palnatokevej 62, II, Odense
— Hans Peter, handelsmand, Vester
gade 15, Grindsted
— Henning, Langkærgaard, Brande
— Henry, kontorist, kommunekontoret,
Grindsted
— Inga Gejl, Skovlund, Mølby, Midt
jylland
— Jens Jørgen Bækby, Vestergade 21.
Grindsted
— Johannes Børge, Billund st.

— Kaj Ernst, kontorassistent, Nygade
20, Grindsted
— Karen Sondergaard, »Dambjerggaard«, Filskov
— Knud Erling Hedegaard, De unges
Hjem, Hedensted
— Kurt Vestergaard, Trælund skole,
Blåhøj
— Marie, Haraidsgade 6oC, Esbjerg
— Meta, trafikassistent, Centralværk
stedet, København SV
— Niels Jørgen, Ellegårdsvej 72,
Gentofte
— Olaf, trafikassistent, Hejnsvig
— Olrik Erling, c/o Krogh Jensen,
Birkeby, Sdr. Felding
— Robert Rørmose, lærer, Jyllandsgade
33, Grindsted
— Torben Roel, Trædballehus, Vejle
— Tove, født Grunnet, Egilsgade 56,
V, København S
Jeppe-Jensen, Lisbet, Sdr. Omme
Jepsen, Gunnar, Skovlund pr. Mølby,
Midtjylland
— Poul Lassen, »Slifsgaard«, Krage
lund, Bække
Jespersen, Gunhild, Sdr. Felding
— Helge, dyrlæge, Brædstrup
— Knud Anton, toldassistent, Skovroysvej 25, Tønder
— Niels Heinrich, Jernbanegade 11,
Grindsted
— Poul Hugo, dyrlæge, Løsning
Jessen, Tage, Krarup Højgaard, Skive
Johannessen, Niels Bruun, Bække mejeri,
Bække
— Tage Bruun, bankassistent, Andels
banken A. m. b. a., Vejle-afdeling,
Vejle
Johansen, Erik, ekspedient, Jernbanegade
9, Grindsted
•— Erna, Agerbæk
Johnsen, Tage, stud, med., Kollegium 6,
værelse 274, Arhus.
Jørgensen, Edith, Kærbæk pr. Ansager

— Ejnar, stadsskoleinspektør, Strand
vejen 8, Fakse
— Grethe, født Muller, Margrethehåb,
Roskilde
— Halfdan, kommunelærer, H. P.
Ørumsgade 32, Arhus
— Harald, Tvile, Giej bjerg
— Inger Marie, Hejnsvig skole,
Hejnsvig
— J. Dalgaard, frue, overlærer, Sjæl
landsgade ri2 Fredericia
■— Magnus, journalist, Hjørring
— Vagn Nedergaard, adjunkt, Libravej
i, Århus
Kaalund, H. V., overportør, Vesterbro
gade 13, Grindsted.
— Thorvald, Lindevangsvej 9, Risskov
Kahlen, Inge, født Olsen, Østergade 1 A,
II, Esbjerg
Kirkegaard, Karl, forbindelsesofficer,
Blue West, Grønland
Kiær, Erik W., løjtnant, Hærens
Officersskole, Frederiksberg slot,
København F
Kjalke, Poul, politimester, Rønne
Kjer, Lydia, født Rasmussen, Vedelsgade
115, II, Vejle
Kjestrup, Marie, født Nielsen, Zeisesvej 4,
Haderslev
Kjær, Aksel, landinspektør, Skivevej 18,
Holstebro
Kjærgaard, Ellen, født Brus, Fårup mark,
Jelling
Kjær-Olesen, Tage, vejassistent, Søndre
landevej 43, II, Sønderborg
Knudsen, Bent Nørregaard, Vibes Alle
4, Grindsted
— Karl Emil, c/o urgrosserer P. A.
Knudsen, Vejle
— Elna, Stakroge
— Knud Jensen, trafikassistent, Chr.
Winthersvej 84, Åbyhøj
— Thorkild, maskiningeniør, Helge
Rodesvej 9, Århus
Korsgaard, Jens, læge, Aakirkeby
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Korsgaard, Thorvald, kriminalbetjent,
Nykøbing M
Kranold, Inge Søholt, født Christensen,
Mølle Alle 2, Valby
Krogsgaard, N. J. inspektør, Realskolen,
Grindsted
— Hedvig, lærerinde, Realskolen,
Grindsted
Krupsdal, Regnar, mejerist, Doverodde
Andelsmejeri, Hurup
Krøll, Herman, ingeniør, Hedemannsgade
8, Århus
•— Nora, Nørregade, Grindsted
Kudsk, Henry, politiinspektør, Dyrehave
vej 10, Klampenborg
Kvers, Aage, ingeniør, H. C. Ørsteds
vej 32^, København V.
Kvist, Holger, manufakturkommis,
Kragelund pr. Bække
Kvist, Lis, Kragelund skole, Bække
Kühl, Benny, student, Ryesgade 36, V,
København 0
Kølbæk, Peder Grau, Vester bjerge, Søn
der Felding
Ladegaard, Inger, Lund, Mølby, Midt
jylland
Lange, Merete, dyrlæge, Griffenfeldtsgade 39 A, I, København N
— Morten, læge, Griffenfeldtsgade 39
A, I, København N
Langer, Erik Dam, kommis, Faster
brugsforening, Skern
Larsen, Anny, seminarieelev, Sanatorievej
5, Silkeborg
— Betty, Andelsslagteriet, Andsager
— Børge, bankassistent, Vestre Alle 10,
Grindsted
— Carl Johan, mekaniker, Nørregade
53, I, Grindsted
— Hans Weis, a/s Sønderskov teglværk,
Nordenskov
— Hilda, lægeboligen, Rødding
— Kurt Stenholm, manufakturkommis,
Gormsgade 16, Esbjerg
— Leif, Hotel Phønix, Storegade,
Varde
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— Søren Poulsen, kæmner, Andsager
— Vagner Christian, kommis, Engvej,
Sdr. Omme
— Marius, pastor, Svendsgade 28, Vejle
Lauridsen, Ove, radioteknikerelev, Tøn
dervej 75, Kolding
•
—■ Ove, dyrlæge, Thyregod
— Anna, født Andreasen, Thyregod
— Svend Aage, elektriker, Skolegade
9, Thyregod
Lausen, Jytte Dyring, Classensborg pr.
Kibæk
Lawrence, Magda, født Laursen, Skole
gade 90 A, III, Esbjerg
Leth, Georg, redaktør v. Jydske Tidende,
Nørregade, Grindsted
Licht, Hans Henrik, stud, jur., Jens Baggesensvej 36, III, Århus
— Ketty, født Bjerg, Jernbanegade,
Grindsted
— Kirsten, Grindsted
Lillelund-Andersen, Hanne, født Levin
Hansen, Elmevej 20, Holte
Lindegaard-Hjorth, Inga, født Hartlev,
Bystævnevej 37, Odense
Locht, Gustav, tricotagefabrikant, Egtved
Lorentzen, Lorents Ravn, Frederiksbjerg
Trælasthandel, Læssøesgade 20,
Århus
Ludvigsen, Bengta, Nygade ir, Grindsted
— Tonny, typograflærling, Nygade 11,
Grindsted
Lund, Bodil, født Uhre Pedersen, Hon
ning skole pr. Arrild.
— Karl, Vejlefjord Sanatorium, Vejle
— Cecilie, født Larsen, Sofienlund
Teglværk, Ulstrup
Lunde, Birgit, Østergade 1, Grindsted
Lundsfryd, Folmer, Gedved Seminarium,
Horsens
Lyngø, Henning Kr. Gejl, Skovlund,
Mølby.
Lysgaard, Anne, født Riisbjerg Thomsen,
Ravnholt, Bording
Madsen, Anders Chr. Lykke, løjtnant,
»Munkebo«, Faaborg

Gerda, Vestkysten, Esbjerg
Johanne, Kirketorvet i6, Vejle
Knud, realskolelærer, Grindsted
Lilian Møller, født Ravn, Hejnsvig
Niels Møller, murermester, Lillerupvej 6, Rønde
— Poul, signalmester v. DSB, Bygaden
16 B, Søborg
— Vera, kontorassistent, Hørlycks Allé
12, Grindsted
Martinsen, Rachel Johanne Sindbjerg,
Nr. Felding
Mathiasen, Jørgen, Espergærde
— Laurits Karl, Espergærde
Mathiesen, Børge, sparekassefuldmægtig,
Grindsted-Grene Sparekasse, Grind
sted
Mikkelsen, Edith, født Fonnesbæk, Jern
banestationen, Verst
— Nancy, Anders Borksvej 8, Aalborg
— Nanna Sort, født Sort, Øgelund pr.
Filskov
— Søren Børsting, Vorup Planteskole,
Randers
— Verner Nordbæk, Seminariet, Jelling
— Werner, Åst, Vandel
Mogensen, Dagny, lærerinde, Himmelev
pr. Roskilde
— Ruth, Vandel
Momsen, Bjørn Fritz, Tagensvej 235, Kø
benhavn NV
Mortensen, Inger, handelslærling, Vester
marken, Varde
— Thorvald, radiotekniker, Kibæk
Munk, Anker, skolebestyrer, Aarup
— Per, maskinmester, Aarup
Mygind, Marie, Herningvej 38, Brande
Mynster, Annemette, Håbets Allé 12,
Kongens Lyngby
— Ole, Håbets Allé 12, Kongens Lyngby
Møberg, Marinus, bogbinder, Borgergade,
Grindsted
— Morten, stud, theol., Frodesvej 40,
Aabyhøj
Møller, Else, født Møller, Vesterbro 84,
Aalborg
—
—
—
—
—

— Else Rita, Stakroge
— Esther, født Andersen, Bække mark,
Bække
— Holger, trafikassistent, Augustenborggade 7, II, Århus
— Rob. J., Stakroge
— Rudolf, tandlæge, Harsdorffsvej 8 A,
I, København V
Nicolajsen, Ellen, Storegade 58, Varde
— Karl Heine St., revisorassistent, Ve
sterbrogade 163, III, København V
— Niels Chr., tjener, Livjægergade 21,
I th., København 0
Nielsen, Aage Vind, mejerist, Give An
delsmejeri, Give
— Agnes, lærerinde, Holbæk Realskole,
Holbæk
— Aksel, Stakroge station, Stakroge
— Andreas, lærer, Kærbæk pr. Ansager
— Anna Grethe, postmedhjælper, Sdr.
Omme elektricitetsværk, Sdr. Omme
— Arne, postbud, Sdr. Felding
— Bent Jul, bankelev, Langelund, Fil
skov
— Bent Jørgen, »Solvanggård«, Glejbjerg
— Bruno A., kontorelev, Kærvej 7,
Grindsted
— Cecilie, fru landinspektør, Mariendalsvej 32 C, III, København F
— Elna, Sdr. Omme
— Ellen, Simmerstedvej 97, Haderslev
— Else Eva, c/o købmand Thorning,
Borgergade, Grindsted
— Else Marie, defektriceelev, Nygade
26, Grindsted
— Erik, Nørregade 82, Vejen
— Ester, Åst pr. Vandel
— Ester Modvig, Stubbevangen 9,
Brønshøj
— Grethe Brink, Svinget 2, III, Køben
havn S
— Gudrun, Brugsforeningen, Billund
— Gunnar Helle, »Midtjylland«, Grind
sted
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— Hans, købmand, Vesterbrogade 61,
Vejle
— Hans Helle, købmand, Viborgvej i,
Silkeborg
— Henry Johannes, Vestergade 3,
Grindsted
— Jens Grundahl, lærer, Rousthøje,
Varde
— Kaj Moesgaard, Skolegade 21,
Grindsted
— Karen, Mølholm, Sdr. Felding
— Karen, c/o Damgaard Jensens Bog
handel, Borgergade 17, Grindsted
— Karen Marie Margrethe, »Trikohl«,
Vestergade 3, Grindsted
— Kirsten, Heisesvej 7, Århus
— Knud Schmidt, lærer, Valmuevej 13
Kolding
— Laur., sognepræst, Vester Sottrup
— Laurids, købmand, Spangsberg, Es
bjerg
— Magda, født Hansen, Jernbanegade
23, II, Kolding
— Nanna, født Christensen, Skyttens
vej 33, Holbæk
— Niels Johannes, koloniallærling,
Nollundvej, Grindsted
— Niels Norby, trafikmedhj., Billund
— Niels Otto, tjenereelev, Hånd
værkerforeningen, Vejle
— O. C., bankassistent, Varde Bank,
Esbjerg
— Ole Ingo, Kragelund, Bække
— Oluf Mundgaard, salgschef, Dank
wart Dreyersvej 11, Assens
— Ove Sjøgreen, bankelev, Kastanie
Allé 3, Grindsted
— Peder Jacobi, bogholder, AndelsSvineslagteriet, Vrå
— Peter Mølholm, Gummersmark,
Bramminge
— Peter Uffe, Siverholm, Uggerhaldne
— Søren Eigild, Nordenskov
— Vagn Aage, Statsseminariet, Tønder
— Villy L., Nørregård, Stakroge
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— Willy Verner, uddeler, Brugsforenin
gen, Spandet pr. Arnum
Nordbek, Svend Aa., fuldmægtig, Den
kellerske anstalt, Brejninge
Nordbjerg, Holger, Sjællandsgade 18,
Grindsted
Nordentoft-Nielsen, Erling, sekretær,
civiløkonom, Nordkrog 12, Hellerup
Norge, Carlo, Stilbjerg pr. Billund
Nørgaard, Carl, Henrik Ibsensvej 441,
København V.
Nørup, Viggo, jernbanedetektiv, Skov
vejen 50, Århus
Odgaard, Alfred, pastor, Jyllandsgade 2,
Ringsted
Oehlenschlæger, Johs.. G., prokurist,
Engvej 29, Grindsted
Olesen, Anders Larsen, assistent, Her
stedernes kommunekontor, Tåstrup
— Bent Anker, Grand hotel, Grindsted
— Else, født Thrane, Grand hotel,
Grindsted
— Ib Anker, kaptajnløjtnant, Vestergårdsgade 24, Århus
— Ingeborg Kjeldgaard, født Mehren,
Evas Allé 19, Glostrup
— Vibeke Anker, Øster Søgade 94, V,
København 0
Olsen, Anna, økonoma, Grindsted Real
skole, Grindsted
— Etta, født Mortensen, c/o læge
Viggo Olsen, Kalundborg
— Evald, bankfuldmægtig, Varde Bank,
Esbjerg
— Grethe, Dronning Louises Børnehospital, Øster Farimagsgade,
København K.
— Jenny, husassistent, c/o sorenskriver
Klouman, Røtnes Maura, Norge
— Svend Aage, kontorelev, Nørre Allé
14, Grindsted
Ostenfeld, Ruth, født Christensen, Dal
gas Avenue 17, II, Aarhus
Paarup, Hans Børge, kontorist, Borger
gade 8, Grindsted

— Preben, boghandlermedhj., Stemannsgade 7, I, Randers
Pagh, Dagny, Blaahøj st.
Pedersen, A. B., sognepræst, Gimming,
Randers
■— Sofie, født Klitgaard, Gimming
præstegaard, Randers
— Anna Elisabeth Uhre, Jullingsholm
Mølle, Sdr. Omme
— Anna Vibe, Plougslund, Billund
— Edith Hartmann, født Poulsen,
»Rønnegaard«, Skads, Vester Nebel
pr. Esbjerg
— Egon Bøgeskov, lærer, Østre Kirke
vej 15, Herning
— Karl Viggo P„ »Højskolegaarden«,
Hadsten
— Kristen, skolebestyrer, Vejen real
skole, Vejen
— Margrethe, frue, Vejen realskole,
Vejen
— Elinor Wisler, Borgergade 4,
Grindsted
— Else Lund, Vejle Amts Folkeblad,
Vejle
— Hans Olav Korsgaard, Arvadgaard,
Blaahøj
— Hartvig, Sdr. Felding
— Heine Skovborg, civilingeniør,
Nicolajgade 4, Viborg
Pedersen, Henning Arve, Skolegade 17,
Grindsted
— Inge, Østerbjerggaard, Sdr. Felding
— Knud, kontorist, Skolegade,
Grindsted
— Maja, overlærer, Grindsted
— Martha S., Nedregaarden, Sdr. Omme
— Nanna, født Clausen, Molbechsvej
141, Valby
— Rita, kontorist, Skolegade 15,
Grindsted
— Svend Aage, Vorbasse
—■ Svend Leo, kommis, Vesterbrogade
22, Vejle
— Vagn Birkelund, Stakroge
— Viggo, Vestergade 6 B, I, Aarhus

— Viggo Lorentz Korsgaard, Arvad
gaard, Blåhøj
Pettersson, Svend Aage, skoleinspektør,
Åkirkeby
— Kamma, født Christensen, Åkirkeby
Plagborg, Julius, bankbestyrer, Varde
Bank, Grindsted
— Kaj, handelslærling, Vestergade 16,
Grindsted
Porst, Else, født Grunnet, hotel »Dag
mar«, Ribe
Poulsen, Aksel, repræsentant, Bellisvej 8,
Varde
— Carl Hjorth, ekspedient, Stakroge
— Grethe, Vævestuen, Agerbæk
— Per G., stud, theol., Stenderup
skole, Krogager
— Simon, dyrlæge, Ørnhøj
— Søren Hjorth, kontorassistent, Søn
dre Alle, Rødding
Prægel, Anna Sofie, født Holt, cand.
pharm., Otto Sverdrupsvej 9, Århus
Præstegaard, Aage, snedker, Fynsgade 5,
Grindsted
— Edith, Lundevej, Brudager pr.
Vejstrup
— Gunhild, Jernbanegade 15,
Grindsted
— Hanne, Mejlgade 48, Århus
— Harriet, Fynsgade 5, Grindsted
— Jørgen, Fynsgade 5, Grindsted
— Nanna, født Møller, Jernbanegade
15, Grindsted
— Tove, Stenderup pr. Krogager
Præstholm, Sv. E., sognepræst, Føvling
Quesel, Margrethe, født Holm, Nørre
Nebel Realskole, Nørre Nebel
Raahede, Anna, f. Dejgaard, Salling
ungdomsskole, Jebjerg
Rahbek, Chr. kommis, Sønder Felding
— Hans, boghandlermedhjælper,
Torvegade 21, IV, København K
— Nancy, født Andersen, Nygade 18A,
Grindsted
Rahbek-Sørensen, Rich., 99, Manchester
Road, Wilmslow, Cheshire, England
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Rasmussen, Andreas Th., planteskole
ejer, Stenagergaards planteskole,
Højmark pr. Randers
— Else-Margrethe, født Pedersen, »Vejgaard«, Strandby Plads i2, Esbjerg
— Henning, kontorist, Nygade 12,
Grindsted
— Knud Revald, ingeniør, M. af I.,
statsungdomslejren »Audebo«,
Mårsø
— Peter Lumbye, kok, Strandvejen 53,
Middelfart
— Sigrid, Ribe seminarium, Ribe
— Tove, født Torbensen, Vestergade
25, Grindsted
Raunkiær, Jørgen, c/o salgschef Aage
Raunkiær, Gerbrandsvej 8, Kbh. S
Raunkjær, Kristian, Øster Åbølling pr.
Frifelt
Ravn, Mette, Sjællandsgade 6, Grindsted
Refer, Bent, skovfoged, Store Sankt
Mikkelsgade 18 A, III, Viborg
Refnov, Lise, født Olesen, Vestergade 7,
Grindsted
Richardson, Karen, født Fallesen, Green
Acres, 41, Westbourne Avenue
Emsworth, Hants, England
Riis, Snefrid, født Nielsen, brugsforenin
gen, Tiist pr. Mundelstrup
Riising, Chr., farmer, Northclif, West
Australia
— Jørgen Terp, dyrlæge, Ringgade 19,
Sønderborg
Rikhof, Elin, Hejnsvig
Rosenkilde-Hansen, Aase, Søndre Konge
vej 221, Kolding
Rosenmai, Thomas, 6714, Indian Ave,
Chikago III, U.S.A.
Rude, Hanne, født Lindsted, Samsøgade
443, Ålborg
Rømer, Annalise, kontorelev, Vejlevej 30,
Grindsted
Sadolin, Vagn, forretningsfører, Rondalsvej, Fredericia
Schelde, Aase, Søndergade, Bække
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Schelde, Holger, stud, mag., Cité Estudiantine Paul Heger, Avenue Paul
Heger 22, Bruxelles
Schiørring, Ejnar, arkitekt, Vestergade 23,
Grindsted
Schlebaum, Agnes, tandtekniker, Vester
gade 22, Grindsted
Schmidt, Ester, født Christensen, Skole
gade, Bække
Schmidt, Kaj, Jelling Landevej 30, Vejle
Schrøder, Vagner, Nørregade 2, Grind
sted
Schydt, Helge, tandlæge, Nørretorv 2
Vejle
Schønning, Else, Nørregade, Grindsted
— Ernst, kontorist, Varde Trælasthan
del, Varde
Sillassen, Børge, Fåborg pr. Varde
Simonsen, Svend Aage, Baldersbæk pr.
Holsted
Skov, Ejvind, malermester, Jernbanegade
20, Grindsted
— Gunnar, »Kronborggaard«, Karup J.
Skovbjerg, Ejler, dyrlæge, Ølgod
Skovhøj, Else Kristine Uhre, født Peder
sen, Vestergade 721, Tønder
Skovsted, Margit, f. Larsen, Syrenvænget
9, Odense
Sort, Gudmund, Sønder Langelund,
Filskov
Spicker, Folmer, TKVJ’s hovedkontor,
Fynsvej 53, Kolding
Staby, Ruth, »Granholt«, Hejnsvig
Storgaard, Anders, fuldmægtig, Adelgade
73, Hobro
— Børge, forretningsfører for Grindsted
Eksportsamlestald, Hansens Hotel,
Grindsted
— Edith, servitrice, Hansens Hotel,
Grindsted
Stoustrup, Charlotte, Vesterlund
Straarup, Tove, »Skødebjerg«, Vorbasse
Svejgaard, Aase, Andelsmejeriets udsalg,
Års
Søes, Anna, født Jensen, Købmandsgaarden, Gesten

Søgaard, Peter Christian, Stægers Alle 14,
I, København F
Sønderby, Grethe, boghandlerelev, Østre
Alle 23, Grindsted
Sondergaard, Arne, Laksegade 6, stuen,
København K
— Ernst, bankkasserer, Nørregade 42,
Grindsted
— Inge, født Madsen, Nørregade 42,
Grindsted
Sørensen, Anne Lise Kolding, født Peter
sen, Dalgasgade 17 A, I, Herning
— Bent, fru Sørensens pensionat,
Brogade 12, Vejle
— Bente Egholt, adr. frøknerne Fus
ager, Store Møllevej 10, II, Kbh. S
— Betty, Norgesgade 18, I tv., Esbjerg
— Børge Kildegaard, overtrafikassi
stent, Eskimovej 17, Århus
— Lis Kildegaard, født Magnussen,
Eskimovej 17, Århus
— Kristian, barber, Karby
— Eva, Hejnsvig
— Gudrun, lærerinde, født Heebøll,
Ansager skole, Ansager.
— G. Juul, lærer, Søndergade,
Brønderslev
— Hans Winther, Nørre Nissum
Seminarium, Nørre Nissum
— Harald, Nørre Nissum vestre skole,
Nørre Nissum
— Hermann, postassistent, Præstøvej 21,
Fakse
— Johannes G., telegramredaktør ved
Berlingske Tidendes udenrigspoliti
ske nyhedstjeneste, Pilestræde 34,
København K
— Knud, Stenderup pr. Krogager
— N. P., præst. Humlehaven 40 A,
Valby
— Petra Hostrup, født Andreasen,
Hellerupvej 9, Århus
— Petrea Gaarde, massøse, Borgergade
13, Grindsted
— Rudolph Winther, Nørre Alle 96,
III, Århus

— Ruth, født Johnsen, Adelgade 4,
Bramminge
— Tonny Voss, Emdrup Huse 18,
København 0
— Valter, læge, Aldersrovej 39, Århus
Søørhus, Solveig, født Lauridsen, Wesselsgate 12, I, Oslo
Taarnhøj, Mippe, født Nielsen, Rahbeks
Allé 18, København V.
Thellesen, Jens, landbrugskandidat, Thyge
Rothesvej 34, Odense
Therkelsen, Ella, gymnasieelev, Borger
gade 16, Grindsted
Therkildsen, Annelise, gymnasieelev,
Berggreensgade 42, København 0
— Preben Orum, Øster Hougvej 16,
Middelfart
Thomsen, Harald, lærer, Ansgar Skolen,
Slesvig
•— Johannes Lund, journalist, Kalund
borg
— K., bibliotekar, Grindsted
— Niels, tømrerlærling, Vandel
— Ruth, født Hansen, Strandgade 7,
Vejle
— Sigurd, Missionshotellet, Vorbasse
Thorsteinsson, Ingrid, født Møller,
Bistruplund 25, Birkerød
Thorstensen, Carlo, Hej nsvig
Thrane, Hans Fr., Vestre Alle 6,
Grindsted
Thulesen, E. M., præst, Vordingborg
Thyregaard, Inger, bankelev, Handelsban
ken i Grindsted
Tranberg, Børge, overtoldassistent,
Tønder
Uhd, Inger, Skovlund, Mølby, Midt
jylland
Uldbæk, Elvin, Andsager
Ungstrup, Ejgil Evan, radiotelegrafist,
Jespervej 98, Hillerød
Vad, Bent Strange, stud, med., Nordisk
Kollegium, Strandboulevarden 32,
Kbh. 0
— Jacob, kontorassistent, Vigerslevvej
336, Valby
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— Tove Kirsten, sygeplejeelev, Frede
riksberg Hospital, København F
Vemmelund, Sigurd, gymnasieelev, Ole
Jørgensensgade i2 tv., Københ. N.
Vestergaard, Børge, trafikassistent, Lilje
vej 14, Gentofte
-— Jens, postassistent, Zinnsgade 7, III
København 0
Vinbech, Lilly, Starup plantage pr.
Tofterup
Vinter, Aage, rejseleder, Høirups Sel
skabsrejser, Grindsted
Voigt, Richard, kommunelærer, Hedehu
sene
Wedel, Esther, Gelsted
— Gudrun, Gelsted

Winther, Birgith, massøse, Puggårdsgade
7, II, København V
— Erik, civilingeniør, Jernbanegade 7,
Grindsted
— Lis, Grindsted
Øhlenschlæger, Carl Christian, bogholder,
Sdr. Felding
Østerby, Henrik, gymnasieelev, Jernbane
gade 21, Grindsted
— Rasmus, værnepligtig, Jernbanegade
21, Grindsted
Østerbye, Per, gymnasieelev, Herlufs
holm, Næstved
Østergaard, Ernst, sparekassedirektør,
Hobro
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