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Jens Futtrup
Skolens leder fra 1914 —1942

Grindsted Realskole — 50 år
Ved århundredskiftet lå, som en upåagtet plet midt ude på den jydske
hede, den endnu slumrende by Grindsted, byen, der endnu ikke drømte
storhedsdrømme, byen, der højst engang imellem gav et lille pip fra sig

for dog at gøre opmærksom på, at den eksisterede. Folketallet var ikke
stort, 1227 for hele sognet, og heraf vel 2—300 i byen. Disse mennesker

var så godt som alle født og opvokset i sognet. Kun enkelte, »embedsmændene«, apotekeren, lægerne, postmesteren, præsten og ganske få andre,

var tilflyttere. Man levede sit eget liv og var som een stor familie. Jern

baner kendte man ikke, knapt nok ordentlige landeveje, så forbindelsen

med omverdenen var ikke særlig livlig.
Men sognet var begyndt at vågne op af sin tornerosesøvn. Landboerne

lagde for. På andelsbasis havde man allerede bygget et mejeri og en klæde
fabrik og opført en vindmølle, den sidste på aktier.

Men også byboerne begyndte at røre på sig. I 1901 stiftedes en borger

forening, og den måtte tage sig af forskellige opgaver og virke som en
slags »sogneråd«, idet byen først adskillige år senere blev repræsenteret i
dette. En af foreningens første opgaver var et forsøg på at få oprettet

en privatskole. I byen var der naturligvis en kommuneskole, i Lamborg kom

der skole ca. 1850, i Hinnum 1901, i Morsbøl ligeledes i 1901 og i Nollund 1902. Før den tid havde alle 4 skoler været biskoler. I skolen i Grind

sted var der kun een lærer, J. K. Nielsen, en dygtig, velbegavet mand, der
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Vestergade omkring 1900
Bygningen til venstre i billedet er Margrethe Lorentzens hus, hvor den første skolestue fandtes.
Den stråtækte bygning i midten af billedet er kroen, der lå, hvor »Grand Hotel« ligger i dag.

gennem sit virke kom til at betyde meget for egnen. Han havde nok at
gøre, når han først skulle undervise byens egne børn og en stor del af
landboernes og endda spadsere ud til en af biskolerne en gang eller to om

ugen. Børnene kunne naturligvis ikke komme i skole hver dag på denne
måde; men det gjorde nu ikke så meget, for landboernes børn kunne

hjælpe til hjemme i bedriften. Anderledes stillede det sig med byens børn.
Dem ville forældrene gerne have i skole hver dag.

Borgerforeningen tog tanken om deres egen skole op, en dristig tanke,

når man betænker, at der kun var få hjem i byen, og det var jo herfra,
børnene skulle komme, idet man ikke kunne regne med nogen nævne
værdig tilslutning fra landet. Man nedsatte et udvalg bestående af spinde

mester L. Jeppesen, gdr. S. P. Kristiansen, postmester H. J. Nielsen, sogne
foged A. Præstegaard og isenkræmmer K. Præstegaard. Udvalget førte en

forhandling med sognerådet, der stillede sig så velvilligt, at man bevil
gede — 150 kr. i tilskud det første år til »forsøget«. Dette gav udvalget

blod på tanden, så man mente, at man absolut burde gå i gang med op
gaven. Men man overlod nu det videre arbejde til en skolebestyrelse be

stående af spindemester L. Jeppesen, apoteker Topp og bagermester
F. Wedel.
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Skolen blev kaldt Borgerskolen, idet det jo var borgernes skole. At bygge

en skolebygning kunne der naturligvis ikke være tale om. Man nøjedes med
at leje lokaler hos daværende franskvasker Margrete Lorentzen, der den

gang ejede det hus, hvor nu brødfabrikken har til huse. Skolestuen var ca.
7 meter på den ene og 4 meter på den anden led. Den var hvidkalket og
havde bjælkeloft. På væggene hang nogle farvelagte dyrebilleder og et

par landkort. — Skoleborde købte man

brugte fra en skole, hvor man syntes, at

de ikke mere var anvendelige. Lærerens

lejlighed bestod af et lille værelse med
køkken samt et loftværelse. Hele herlig

heden kostede 100 kr. om året i leje.
Den første lærer var P. J. Petersen, en
af postmesterens bekendte fra Fanø.

Hans løn var de to første år 500 kr. og
det tredie år 600 kr. plus fri bolig.

Skolen begyndte undervisningen den
1. november 1902. Man startede med
16 elever i alderen 6—13 år, og kort

Spindemester L. Jeppesen,

efter kom der tre til. Apoteker Topp

der er eneste nulevende medlem af den
i ørste bestyrelse fra 1902.

underviste i enkelte timer, ligesom far

maceut frk. Møller underviste i håndgerning. Resten måtte lærer Peter
sen klare. Det var ikke altid lige nemt, idet skolen var delt i den store
og den lille klasse, der skulle undervises på een gang, således at læreren
kunne komme til at undervise i tysk i den ene ende af skolestuen og i

dansk i den anden.
Det kneb en del med økonomien, men for at stive den lidt af spillede
man dilettantkomedie, der som regel gav et godt overskud.

Skønt lærer Petersen faldt godt til i byen, medførte de økonomiske for
hold dog, at han ønskede at komme til at virke under mere stabile forhold,

og 1. februar 1906 blev han kaldet til lærer ved Vorslunde Skole ved Give.

Bestyrelsen antog herefter en lærer Kastrup, men hans virke ved skolen
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varede kun et par måneder, og det samme blev tilfældet med efterfølgeren,
en lærer Møller.
Nu var gode råd dyre. Man var lige ved at opgive det hele, men så
kom der adskillige tilbud om økonomisk støtte, så man vovede at fortsætte.

Det viste sig at være heldigt, for nu skete der en afgørende begivenhed
i skolens historie, en begivenhed, der gav hele skolesagen et godt skub

fremad. Hvad var nu det, der fik så af
gørende betydning for skolen? Jo, det

lykkedes bestyrelsen at formå cand.
theol. M. Nielsen fra Tim til at over
tage bestyrerstillingen. Det viste sig at

være et endog meget heldigt valg, man

der havde foretaget. For det første var

kandidat Nielsen en meget dygtig lærer,
der satte alt ind på at få skolen til at
gå, og for det andet opstod der et ual
mindeligt godt forhold mellem ham,

forældre og elever.
Isenkræmmer

K. Præstegaard

Lokaleforholdene blev dog efterhån
den for små. Man måtte gå over til at

lade den ældste klasse undervise om

formiddagen og den yngste om eftermiddagen med nogle fællestimer midt
på dagen. Det medførte, at lærer Nielsen fik en urimelig lang arbejds

dag og en masse hjemmearbejde. Man begyndte derfor at se sig om efter
andre skolelokaler, og man overvejede også at ansætte en lærerinde.
I 1907 vovede man springet og vedtog at opføre egen skolebygning.

Der stiftedes et selskab »A/S Grindsted Mellemskolebygning« med en

aktiekapital på 6000 kr., fordelt på 200 aktier å 30 kr. Der blev straks

indbetalt 10 kr. pr. aktie og optaget et prioritetslån på 4000 kr. Den 22.

oktober 1907 blev lovene for selskabet vedtaget. Aktiekapitalen blev i
1909 udvidet til 10.000 kr., uden at der af den grund skete yderligere
indbetaling. Samme år blev der optaget et lån på 3900 kr. i GrindstedGrene Sparekasse, idet skolebygningen i det år blev udvidet mod syd.
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A/S Grindsted Mellemskolebygning
Opført 1907. — Bygningen er set fra skolens nuværende have.

Grunden til skole og legeplads blev købt af kroejer L. Hansen. Den
var på 10.450 kvadratalen og kostede 1194 kr. og 67 øre. Der var jo
nogen, der rystede på hovedet og mente, at det var alt for stor en grund
til så lille en skole. Tiden har just ikke givet dem ret. Skolen kostede

4187 kr. og 20 øre at bygge.

Den 1. november 1907 indviedes den nye skolebygning under festlige
former. Daværende højskoleforstander Kristensen, Hoven Kvindehøjskole,

holdt indvielsestalen, hvori han særlig omtalte svejtsiske skoleforhold.
Elevantallet var nu vokset så stærkt, at man også måtte ansætte en lærer

inde. Det blev frk. Sneum, der senere blev gift med vognmand Mathiasen.

Hun afløstes et årstid senere af frk. Holm, der i 1909 blev gift med kan

didat Nielsen, og det var af den grund, at skolen det år måtte udvides

med en privatbolig til lærerparret. I skolen blev hun afløst af lærer P. Chri
stensen, der senere blev lærer i Vindinge ved Lamdrup.
Målet var jo nu, at der skulle kunne tages mellemskoleeksamen. Men
da skolen ikke havde eksamensret, måtte dette ske på Københavns Univer

sitet. I 1911 tog det første hold derfor eksamen i København som pri

ll

vatister. Det var nuværende pastor Mikkelsen, Hjortlund ved Ribe, bog
holder Otto Johansen, Grindsted, og ingeniør Ingvard Petersen, Køben

havn. De to førstnævnte tog et halvt år senere præliminæreksamen, også

på universitetet.

Kandidat Nielsen havde i sin tid lovet bestyrelsen, at han ville blive
ved skolen, til det første hold havde taget eksamen, og han meddelte her

efter bestyrelsen, at han nu følte sig løst

fra sine forpligtelser, og at han agtede at
søge præsteembede. Med kandidat Niel
sen forlod en af de fineste skikkelser, der

har virket ved skolen, denne. Han har
sin store andel i, at skolen i dag er nået

dertil, hvor den står nu.
Som bestyrer antog man herefter lærer

Gunnar Brier, hvis frue samtidig overtog

andenlærerembedet. I hans tid omordnedes undervisningen, således at mellem
skoleeksamen bortfaldt. Brier og frue vir
Bogholder Otto Johansen

kede kun ved skolen i to år, og knap nok

(siddende)

det, idet han var soldat en tid, og senere

og pastor Bernhard Mikkelsen
De to første dimittender.

måtte han igen holde vikar, da han blev

ansat som kommunelærer i Frederikshavn.
Hans efterfølger blev cand, theol. Gøtsche, der dog allerede nogle må
neder senere købte og året efter overtog Aarup Realskole. I hans tid vir
kede A. P. Grønnow som andenlærer.
Det var nu, som om skolen efter de mange bestyrer- og lærerskifter var

kommet ind i et vist dødvande. Man kunne ikke rigtig se nogen udvej
til at fortsætte, men var naturligvis alligevel ked af at holde op. Man var

nemlig ikke i den samme situation som i 1906. Dengang kunne man bare
have sagt lejemålet med Margrete Lorentzen op og ladet børnene gå i

kommuneskolen, selv om det ville have gjort den forældrekreds, der hidtil
havde stået fast om skolen, ondt. Nu derimod havde man en skolebygning
og forskellige andre værdier, f. eks. en fuglesamling, fysikapparater og for-
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Til venstre mellemskolebygningen fra 1907 efter udvidelsen i 1909
Billedet stammer ellers fra 1915 og viser den nuværende hovedbygning

skellige andre undervisningsmidler, og endelig var der også gode resultater
at se tilbage på.

Der blev ført lange og trange forhandlinger, der dog alle endte uden
resultat, og sluttelig forsøgte man endog at sælge eller bortforpagte skolen.

Det var først, da nuværende seminarieforstander Jens Futtrup, Jelling,

knyttedes til skolen som bestyrer i 1914, at der atter kom faste rammer

om skolens udvikling. Allerede i 1915 sker der en ny afgørende begiven

hed, idet Futtrup overtager skolen for egen regning, noget, der skulle få
den allerstørste betydning for skolens fremtid.
Det var ikke morsomme år, de første efter overtagelsen. Verdenskrigen

kastede sine slagskygger ind over Europa og dermed også ind over vort

land. For skolen fik det bl. a. den betydning, at dens nye bestyrer og ejer
blev indkaldt til sikringsstyrken og således måtte afbryde det dårligt nok

påbegyndte arbejde. Et held i uheldet var det, at Futtrup kunne få en af
sine venner, lærer P. Seerup Kjeldgaard, til at overtage den daglige ledelse
af skolen, medens han selv var borte. Nogle år senere blev Kjeldgaard med

ejer af skolen og blev i Grindsted endnu 3 år, indtil han i 1921 afstod
sin part til Futtrup.

Noget af det første, man måtte tage fat på, var en udvidelse af skole
bygningen. Da man i 1907 flyttede ind i den nye skole, var der 27 elever,
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og man regnede med, at der ville være plads nok de første mange år. Men
nu havde skolen 40 elever, og da oplandet også så småt begyndte at sende
elever til skolen, blev pladsen for trang. I 1915 byggedes den nuværende

hovedbygning og allerede i 1922 bygningen langs Jernbanegade, og slutte

lig opførtes i 1927 gymnastiksalen. Denne var oprindelig snedkerværksted
og lå der, hvor snedkermester Bendixen nu har forretning. Og dermed

havde skolen i det store og hele fået
sin nuværende form.
I 1936 byggede Futtrup, der, siden

den egentlige skolefløj blev bygget i
1915, havde haft bolig og kontor i den

ældste skolebygning, en ny privatbolig
øst for gymnastiksalen. Og dermed var

den grund, der fra starten af mange blev
betragtet som alt for stor, så fyldt med

bygninger, at det siden har været et af
skolens problemer at finde plads til ud
videlser. Skoleudvalget af 1907 var frem
Kredslæge

M. Melchiorsen

synede mænd, men udviklingen havde

trods

alt oversteget deres dristigste

forventninger.
For kort at redegøre for den yderligere udvikling af pladsforholdene

skal anføres: I 1946 blev fysiklokalet udvidet med to kostelevværelser,
og de små hyggelige kvistudbygninger måtte vige og give plads for de

mere moderne ovenlysvinduer, der nu blev indsat. Samtidig blev kvistene

fjernet i den anden ende af bygningen, og en del sløjfede værelser afgav

plads til en særlig naturhistoriesal, der kunne aflaste fysiksalen, der hid

til havde rummet alle skolens efterhånden store samlinger. Til erstat
ning for de inddragede kostelevværelser blev der samtidig bygget en etage
på den gamle skolebygning med 12 nye værelser. I 1949 blev klasseværelse
C., der i forvejen var meget stort, udvidet med en tilbygning mod syd og

delt i to regulære klasserum, hvoraf det nye blev kaldt B. Og dermed var
udvidelsesprogrammet foreløbig stoppet.
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For så at springe tilbage og følge den øvrige skolemæssige udvikling

skal noteres, at skolen i 1917 opnåede ministeriel tilladelse til at afholde
eksamen på selve skolen. Dette var naturligt nok en stor begivenhed, nu
var man over den besværlige tid, hvor man i eksamensperioden måtte sende
eleverne til Københavns Universitet for at få dem dimitteret.

I de første 10 år af skolens levetid var den ikke besøgt af en eneste

elev uden for kommunen; men samtidig med, at Futtrup tiltrådte, oprettede
han en kostafdeling, der efterhånden fik elever fra hele landet. Og dog
blev det her som mange andre steder jernbanen, der rigtig satte gang i tin

gene.
Grindsted havde som før omtalt omtrent ligget afskåret, i hvert tilfælde
stærkt isoleret, fra omverdenen, men under den første verdenskrig fuld-

lørtes de mange store jernbaneanlæg, der gjorde Grindsted til knudepunktet
for 6 baneretninger. Det fik naturligvis stor indflydelse på elevtilgangen,
og antallet af elever steg stærkt.

I 1923 havde skolen 168 elever, der fordelte sig nogenlunde med lige

mange fra hjemkommunen og udefra, og alt tydede derfor på, at alle van

skeligheder af denne art skulle være overvundet. Det var de nu ikke,
som den udførlige liste over elevantallet andetsteds klart viser. Bl. a. af

spejler krisen efter den første verdenskrig sig meget tydeligt.
I 1940 blev der truffet aftale med kommuneskolen om, at realskolen

skulle afvikle sine underklasser, men på trods af dette elevtab på mellem
40—50 elever steg tallet atter. Fra 1942, hvor den begyndende pengerigelighed sætter ind, og indtil i dag har kurven over elevtilgangen vist

konstant stigning, således at tallet i dag i jubilæumsåret ligger omkring

340 elever.
Efterhånden som elevtallet steg, blev det nødvendigt at oprette parallel
klasser, i 1946 var der dobbeltklasser på alle 5 realklassetrin, og i 1951

blev det nødvendigt at oprette tre klasser på 1. realklassetrinnet.

Medens man i de første svære år af skolens historie ofte skiftede be

styrer, har dette ikke været tilfældet i de sidste 28 år. Jens Futtrup virkede

ved skolen indtil 1942, da han søgte og fik embedet som seminariefor
stander i Jelling.
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Skolens bygninger i jubilæumsåret
Fløjen til højre blev opført i 1922 og anden etage blev bygget på den ældste bygning (til venstre) i 1947

Futtrups navn vil være uløseligt knyttet til Grindsted Realskole. Han

var dens egentlige skaber. Det var trange kår, han begyndte under, ja, så
trange, så det nok kunne have berøvet en ung mand lysten til at løse den

opgave, han havde påtaget sig. Det var en skole, der flere gange var dømt

til undergang, en skole, der havde skiftet bestyrer og lærere så ofte, som
en gårdejer skifter folk. Men Futtrup havde een ting at bygge på: for
ældrenes tillid.

Det kom derfor som en stor overraskelse for alle, at han afstod sin

skole efter at have tilkæmpet denne en anselig position. Man regnede med,

at han var »groet så godt fast« til denne og byen, så han ville blive der
resten af sin tid. Men det var naturligvis ikke Futtrup ligegyldigt, hvem

der skulle føre hans livsværk videre. Det ville heller ikke ligne ham. Der
for opfordrede han også den forholdsvis unge lærer, Mogens Høirup, der
en overgang i 1930 havde virket ved skolen, og som var søn af en af hans
venner, skoledirektør Chr. Høirup, Odense, til at blive hans efterfølger,
og det skete som bekendt.
En meget vigtig faktor i skolens liv og historie er elevforeningen, der
siden oprettelsen i 1922 støt har arbejdet sig fremad og nu står med ca.
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700 medlemmer. Mere skal der ikke siges om elevforeningen her, da dens
historie behandles udførligt andetsteds.

Så har da Grindsted Realskole beståaet i 50 år, år, der for skolen har
været præget af både lyse og mørke sider, heldigvis mest de første.

Lidet anede de mænd, der tog initiativet til oprettelsen af skolen, at

deres arbejde skulle sætte så rige frug

ter. Mange og lange forhandlinger fore
gik i borgernes små stuer i den lille
hedeby. Det var beskedne drømme, man

drømte, blot dette at få børnene i skole
hver dag, kun dette, at de lærte lidt
mere, end der dengang var sædvane i

de jydske landsogne. Men efterhånden
steg kravene, man øjnede en eksamens

skole ude i fremtiden. Også dette nåede
man.

Men man nåede det ikke uden per

sonlige økonomiske ofre og en utrættelig
arbejdsvilje. I dyb taknemlighed og ær

Mogens Høirup
Skolens leder fra 1942.

bødighed må man mindes de mænd og
kvinder — for også kvinderne var med til at gøre en indsats for den fælles

sag —, der tog det første hårde tag. Her må i første række nævnes

kredslæge M. Melchiorsen og isenkræmmer Kr. Præstegaard.
Gennem de mange år har der været en stor stab af lærere (en forteg
nelse over dem findes andetsteds i årsskriftet), der har virket ved skolen

kortere eller længere tid. Mange dygtige lærere og lærerinder har haft
deres virke her. Pladsen tillader ikke at komme ind på en nærmere omtale
af den enkelte, og dog, mon nogen vil tage fortrydeligt op, når overlærer,

frk. Maja Pedersen fremhæves som en undtagelse. Hun blev ansat ved
skolen i 1921 og tog sin afsked i 1951. Frk. Pedersen er derfor den lærer,
der har været knyttet længst til Grindsted Realskole, nemlig 30 år mod

Futtrups 28 år; men endelig er frk. Pedersen den eneste lærer, der er
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afgået fra skolen med fuld pension. Der er grund til at takke frk. Peder

sen for god og trofast indsats i skolens tjeneste.

Den nuværende bestyrer af skolen, Mogens Høirup, har nu gennem 10
år været leder af skolen. Om ham må det — da han jo endnu står midt

i sin gerning, være nok at sige, at han fører de gamle traditioner videre
ad de gamle baner. Det stærkt stigende elevantal og eksamensresultaterne

viser det.
Hvad har da realskolen betydet for Grindsted by og egn?
Man kommer vist ikke uden om, at kulturelt har ingen virksomhed haft

større betydning end netop realskolen. På det område har den i høj grad
præget by og egn.

Rent erhvervsmæssigt har den også haft sin store betydning. Dette, at
en meget stor part af eleverne, sidste år 230, kommer udefra, betyder na

turligvis, at store beløb tilflyder byens erhvervsliv. Det er to ting, der ikke
må glemmes, når Grindsteds fremtidige eksamensskolevæsen engang skal
drøftes.

Skal der til slut udtales et jubilæumsønske, skal det være dette, at skolen
stadig vil holde på de gamle traditioner, at forældrekredsen også i frem
tiden vil stå vagt om den gamle skole, og at de gamle elever stadig vil

bevare kærligheden til den.

På den baggrund vil realskolen gå en lys fremtid i møde.

H. V. Kaalund.

Ovenstående artikel er som anført skrevet af H. V. Kaalund, der er overport or ved Statsba
nerne og lokalredaktør af »Sydvestjylland«.
Få har større forudsætning for at skrive om Grindsted Realskole end netop Kaalund, der
selv begyndte sin skolegang i den første skolebygning i Vestergade i 1902. — Hans forældre
var med i dette pionerarbejde, og han selv og hans familie har siden levet med både i skolens
og elevforeningens arbejde, en medleven, som skolen gerne i dag vil sige tak for.

18

Lærerpersonalet 1902-1952
Nedenstående oversigt har såvidt gørligt medtaget lærere og lærerinder,
der har virket over eet år ved skolen.

P. J. Pedersen ..........................................................

1.11.1902— 1.2.1906

M. Nielsen, cand, theol............................................

1.8.1906—1.11.1911

Frk. M. Sneum .........................................................

1.8.1907—1.11.1908

Frk. J. Holm, senere fru Nielsen ........................

1.11.1908— 1.1.1911

P. Christensen

.........................................................

1.8.1909— 1.8.1911

Gunnar Brier ..............................................................

1.8.1911— 1.4.1913

Fru G. Brier ..............................................................

1.8.1911— 1.4.1913

H. F. Gøtzsche .........................................................

1.4.1913— 1.8.1914

A. P. Grønnow ..........................................................

1.4.1913— 1.8.1914

Frk. Gudrun Christiansen .........................................

1.5.1914— 1.8.1915

Jens Futtrup ..............................................................

1.8.1914— 1.4.1942

Frk. K. Hansen, senerefru Kjeldgård .....................

1.8.1914— 1.8.1917

N. J. Ankjær ..............................................................

1.8.1915— 1.8.1917

P. Kjeldgård ..............................................................

1.8.1914— 1.8.1921

Fru Glavind ..............................................................

1.8.1917— 1.8.1919

Fru Ellen Futtrup (medafbrydelser) .....................

1.8.1917— 1.8.1938

Frk. Jenny Tolstrup, senere fru Dalgård Jørgensen

1.8.1917—1.11.1926

J. Dalgård Jørgensen .................................................

1.8.1918— 1.6.1921

Frk. Anna Nielsen, senere fru Kjeldbøg ...........

1.8.1918— 1.8.1921
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H. C. Andersen ..........................................................

1.3.1919— 1.8.1921

E. Kjeldbøg ..............................................................

1.8.1919— 1.8.1921

Frk. E. Bohn ..............................................................

1.4.1921— 1.3.1923

Anton Petersen ..........................................................

1.8.1921— 1.4.1931

Frk. Maja Pedersen.....................................................

1.8.1921— 1.8.1951

E. Clausen ..................................................................

1.8.1921— 1.8.1924

Frk. K. Trautner .....................................................

1.8.1921— 1.8.1923

E. Hansen ..................................................................

1.8.1921— 1.8.1923

Frk. Signe Jensen .....................................................

1.3.1923—1.11.1925

Marius Olsen ..............................................................

1.8.1923—1.11.1924

E. Schiørring ..............................................................

1.8.1923— 1.8.1936

Richt. Voigt ..............................................................

1.11.1925— 1.2.1928

Frk. Kamma Christensen, senere fru Pettersson...

1.8.1926— 1.8.1933

Niels Krogsgård ............................................. siden

1.8.1927

Svend Aage Pettersson .............................................

1.2.1928— 1.8.1936

Fru Hedvig Krogsgård ................................

siden

Anker Munk ..............................................................

1.8.1929

1.12.1930— 1.8.1942

.....................................................

1.8.1931— 1.8.1950

H. Raun Jensen .....................................................

1.8.1935— 1.8.1936

Harald Thomsen

Svend Præstholm .....................................................

1.8.1936— 1.8.1941

Fru Edith Munk .....................................................

1.8.1938— 1.8.1942

Mogens Høirup .............................................

siden

1.4.1942

Vilh. Nissen ..............................................................

1.8.1942— 1.8.1944

Else Nissen ..................................................................

1.8.1942— 1.8.1944

Fru Ellen Høirup .....................................................

1.8.1943— 1.8.1946

Jørgen Kruuse

1.8.1944— 1.8.1946

..........................................................

Frk. Agnethe Vig-Nielsen ....................................

1.8.1944— 1.8.1950

Børge Tofterup ..........................................................

1.12.1945— 1.8.1948

Jørgen Fenger

.............................................

siden

Leo Stråsø Kjær ............................................. siden
Egon Bøgeskov Pedersen .........................................
Knud Madsen ............................................. siden
Fru Herdis Pilgaard Hansen ........................ siden
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1.8.1946

1.8.1948
1.8.1948— 1.8.1950
1.8.1948
1.8.1948

Frk. Birthe Levin Hansen ............................

siden

1.8.1950

Fru Solveig Brink Nielsen ........................

siden

1.8.1950

Kåre Fog Brøns .............................................

siden

1.12.1950

Fru Randi Stendevad ....................................

siden

1.8.1951

Elevtallet gennem skolens 50 års
tilværelse
Som andetsteds omtalt startede skolen med et beskedent hold på i alt
16 elever. I 1952 er dens elevtal 345, og man skal huske på, at alle elever

i skolen nu er over 11 år. Disse tal taler deres tydelige sprog, nemlig
om betydningen af Grindsteds forbindelse med omverdenen gennem baner

og senere tillige gennem bilforbindelser. Det er desværre ikke muligt at
skaffe de nøjagtige tal på indenbys og udenbys elever gennem de mange
år, men enkelte oplysninger siger en del om udviklingen.

I det følgende opgives tallene på elever gennem skolens 50-årige historie:
............................ 16 elever
............................ 18 —
............................ 22 —
............................ 24 —
............................ 20 —
............................ 27 —
............................ 37 —
............................ 34 —
............................ 40 —
............................ 29 —
............................ 29 —
............................ 26 —
(1. gang en elev udensogns)
1914 ............................ 41 elever
1915 ............................ 52 —
(5 elever udensogns)
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

............................
............................
............................
........................ —
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................

73
86
103
145
149
158
152
148
114
114
116
114
121
124
156
169

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
elever
—
—
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1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943

..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
.............................
..............................
..............................
..............................
.............................
..............................

160
162
170
179
183
192
203
201
194
193
204
236

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1944 ............................... 274 —
(udelukkende realklasser)
1945 ............................... 280 elever
1946 ............................... 316 —
(alle klasser dobb.)
1947 ............................... 320 —
1948 ............................... 323 —
1949 ............................... 326 —
1950 ............................... 308 —
1951 ............................... 346 —
(1. real. 3-dobb.)
1952 ............................... 345 —

Siden 1924, da der var 56 elever fra Grindsted Sogn og 58 fra andre
kommuner, har oplandskommunerne sendt flere elever end Grindsted Sogn.
Vi begyndte med 16 herfra, og i dag er der fra Grindsted ialt 115, jævnt

fordelt på 5 klassetrin.
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Grindsted Realskoles Elevforening
Et træk i skolens ansigt
Når gamle elever fra Grindsted Realskole tænker på og taler om deres
gamle skole, kommer i samme åndedrag tanken på og samtalen om dens
elevforening. De to parter er uløseligt knyttet sammen — og det er natur

ligt, for elevforeningen stiftedes som et udslag af og et udtryk for noget

af det bedste, vi oplevede på skolen — nemlig en enestående følelse af
kammeratskab og fællesskab og et sjældent godt forhold mellem skolen
og dens elever. Det er da naturligt ved skolens 5O-års jubilæum at tegne

et rids af elevforeningens historie.
Alfred B. Pedersen (—20) har engang skrevet, at elevforeningen blev
til af sig selv, og sådan kan man vel også allerenklest udtrykke, hvorfor

den blev stiftet. I hvert fald følte årgang 1920, da den havde taget eksamen
og skulle forlade skolen, at det gode kammeratskab, den havde oplevet der,
var så værdifuldt, at der måtte gøres noget for at holde det vedlige. Ved

translokationsfesten 1920 drøftedes sagen, og man besluttede at danne en

elevforening. Der blev nedsat et udvalg, som skulle virkeliggøre beslut

ningen, og en sommerferiedag kort tid senere samledes 13 mand af di
mittendernes hold på 18 med skolebestyrer Kjeldgård i klasse C og ved

tog lovene for den nye forening samt valgte foreningens bestyrelse og dens
første formand, der blev Sigurd Nielsen, Grindsted, som nu i en lang år

række har praktiseret som læge i Laurbjerg.
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Elevforeningens opgave skulle være den dobbelte at være bindeled dels

mellem gamle elever fra Grindsted Realskole, dels mellem skolen og dens
gamle elever, og for at løse sin opgave har den arbejdet på forskellige
fronter.
Først er der grund til at nævne elevfesten, der allerede fra starten var

foreningens store, årlige festdag, hvis største aktiv altid har været, at den
er blevet afholdt i tilknytning til skolens translokation. Fra ingen anden by

kender jeg det syn på en skoles translokationsdag, som altid møder os i
Grindsted: en flagsmykket by, en hel by i festdragt. Hvilken velkomst til
gamle elever! Intet under, at de fra første færd sluttede op om årsfesten

med enestående trofasthed og strømmede til fra alle verdenshjørner, så
lokalerne på skolen ikke kunne rumme dem alle. De første år kunne vi
afholde aftenfesten på skolen, men efterhånden som flokken af gamle

elever blev større og større, måtte vi finde større lokaler. I nogle år blev
»Bakkehuset« rammen om eftermiddagskaffen og -foredraget, senere —

nærmere bestemt i 1932 — flyttede vi til Grand Hotel’s have og rumme
ligere lokaler, der imidlertid også snart blev for snævre, så vi de senere år

har afholdt festerne i Teatersalen; dog har vi altid kunnet finde plads for
dansen om aftenen »hjemme« på skolen, og under krigen, da byens for
skellige større lokaler blev anvendt til »andet formål«, prøvede vi at holde
fest, først i realskolens gymnastiksal, senere, da også den blev beslaglagt,
i kommuneskolens gymnastiksal.

Programmet for festen har i alle årene ligget i nogenlunde faste ram
mer. Dog er efterhånden eftermiddagsforedraget gledet ud, fordi tiden ikke

kunne slå til, og siden 1940 er årsfesten begyndt med en kort gudstjeneste;
ved den første talte pastor Præstholm, senere har gamle elever været prædi
kanter. Også som foredragsholdere ved festen har adskillige af skolens

gamle elever optrådt, siden Hans P. Haarder lagde for i 1930 med et fore

drag om Olaf den Hellige. Aftenunderholdningen har budt på et broget
program af koncerter, teaterforestillinger, foredrag, balletoptræden, oplæs
ning, filmsforevisning o.s.v. Kun to punkter på programmet har ligget al

deles fast, nemlig dansen i gymnastiksalen, der nok for de yngste årgange
er festens clou, og det fælles kaffebord med dets række af taler. Apropos
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disse taler — de er med årene bleven både færre og mindre spontane; det

er en skarn, for de var i meget høj grad med til at gøre festen til fest.
Skulle vi ikke prøve at genoplive dem?

En årligt tilbagevendende begivenhed har også generalforsamlingen med

dens overdådige mængder af vrøvl været. Den har unægtelig sin egen
»stemning«, hvor det undertiden — det skal indrømmes — kan være van

skeligt at få de forskellige punkter på dagsordenen behandlet tilstrækkelig
sagligt. Om vi af den grund egentlig ville ønske den anderledes, ved jeg
ikke. Vi ville vel knap nok vedkende os den, hvis den blev afholdt på al
mindelig, skikkelig vis.
Ja, det er en broget række af minder, der møder os, når man tænker

tilbage på den lange række af årsfester gennem mere end 30 år. Men var det
bedste ikke for de allerfleste af os selve samværet med gamle kammerater
og lærere, enten det formede sig som livlige diskussioner, muntre eller

alvorlige »Husker I« eller som en fornuftig samtale på tomandshånd? Og
derfor siger vi til alle gamle kammerater: »Kom til årsfesten, for det er

jer, der er festen! Kom, og lad os igen sammen opleve en feststund i »He

dens Domkirke« afgangsholdets forventningsfulde ansigter, når de lytter
til skolens afskedsord til dem, de yngste årganges ikke mindre forventnings

fulde ansigter, når de får deres ovenud fine karakterer, hele det glade sam

vær med gamle kammerater. Og så ville jeg for resten ønske, vi kunne
slutte som i »gamle« dage, hvor vi efter bålet ude i haven eller på sports
pladsen gik »jorden rundt« og ud på morgenstunden sluttede festen oppe

hos fru Dalgaard med dejlig kaffe og friske rundstykker (det havde sine
fordele at bo oven over en bagerforretning!).

Ikke mindst af hensyn til de kammerater, som ikke kunne komme til
årsfesterne, kom man snart til at savne et eller andet skriftligt bindeled
mellem medlemmerne. Derfor begyndte man i efteråret 1923 under redak
tion af Søren Hansen udgivelsen af et medlemsblad »Mindet«. Det fik

imidlertid ikke nogen lang levetid, hvorfor generalforsamlingen i 1925

vedtog, at elevforeningen skulle prøve at udgive et årsskrift, hvad der viste
sig at være lettere sagt end gjort, fordi omkostningerne derved ville blive

større, end elevforeningen kunne bære. Gode råd var dyre -— men blev
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billige, idet Futtrup tilbød, at elevforeningen kunne udgive et årsskrift
sammen med skolen. Med stor taknemmelighed tog man imod tilbudet,
og i 1927 udkom den første fællesudgave. Det fælles årsskrift har altså

fejret 25-års jubilæum og har i disse 25 år været til megen gavn og glæde
for elevforeningens medlemmer, der herigennem har været i stand til at

følge skolen gennem dens dagbog og årsberetning, gamle kammerater gen
nem medlemsfortegnelsen, der bliver ført

å jour, så vidt det er bestyrelsen muligt,

og endelig til at modtage hilsener i form
af artikler fra skolen og fra dens gamle

elever. At årsskriftet i disse 25 år også
har gennemgået en smuk udvikling, hvad
udseende angår, vil vist alle indrømme.

Allerede tidligt i skolens historie hø
rer vi om forskellige sommerture, hvor

med de ældste klasser slutter samværet

før somferien, »ture, hvor vi«, som Fut

trup engang skriver, »lærer ikke blot at
Fru Anna Lauridsen

holde mere af vort land, men også at

Elevforeningens nuværende formand

holde mere af hverandre.« Og måske er
det, som Futtrup fortsætter, mindet om

ture af den slags, der giver stødet til, at elevforeningen i samarbejde med

Futtrup begynder at arrangere billige fællesrejser i ind- og udland for at
give sine medlemmer lejlighed til at komme ud og se sig om på en god

og billig måde. To gange lejer man en damper og sejler rundt mellem

de sydfynske øer; den ene gang fortsættes der endda helt til Møen. Men
ellers går turen almindeligvis syd på pr. rutebil, med telte, primus

eller lign, kogegrejer m. m. oven på bilen, og på den måde kan turen
gennemføres eventyrlig billigt. Hvad mener man f. eks. om turen til
verdensudstillingen i Bruxelles i 1935, der varede 11 dage og kostede

90 kr.,alt iberegnet ? Ruten var Grindsted, Hamburg, Osnabrück, Amster
dam. Bruxelles, Köln, Hannover, Hamburg, Fredericia, Grindsted, og der
kørtes ca. 2500 km. Indtil den 2. verdenskrig brød ud og satte en stopper
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for alt internationalt rejseliv af den slags, arrangerede Grindsted Realskoles

Elevforening en lang række herlige ture, hvor deltagerne fik lejlighed til
at se nogle af jordens fagre riger og lande og til at genopleve skoletidens

gode kammeratskab. Lad mig i flæng nævne den enestående 18-dages tur

til Italien i 1933, den overordentlig skønne og interessante tur til Sachsisk
Svejts og det internationale ungdomsstævne i kunstnerbyen Helleran ved

Dresden i 1923 eller den betagende tur til Svejts i 1930, der samlede 54
deltagere, og om hvilken Hans Haarder sluttede beretningen med at citere:
Wen Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt.
I 1927 havde man en herlig vesterhavstur til egnen syd for Blåvand, og

den blev så stor en succes, at man gentog den de følgende år. Bopladsen

blev markeret med en brønd og så boede man forøvrigt i telte, foretog

opdagelsesrejser i omegnen, dyrkede sport af hensyn til sundheden (sand
synligvis!) og samledes om aftenen omkring bålet. Det var altsammen såre

skønt, når det bare ikke regnede eller stormede eller tordnede e. 1. Men
det gør det jo sommetider — selv ved Vesterhavet —, så der var almindelig

begejstring, da elevforeningen i sommeren 1931 fik rejst et lille hus på
bopladsen ved »De tre Benknolde«. Næste sommer forærede Futtrups os
materialer til et køkkenskur, og vi var stolte af vores vesterhavslejr. Hvor

hyggeligt var det ikke at vende hjem til huset efter en natlig fisketur fra
kl. 22 til kl. 1, få tællelysene tændt og så drikke masser af dejlig, varm

kaffe med kiks og wienerbrød til.
Efter bygningen af nogle høfder ud for huset viste det sig imidlertid at
badestranden blev ødelagt, idet der aflejredes ler i strandkanten, hvorfor

bestyrelsen vedtog at købe en grund på Vejers nordstrand og flytte huset
dertil. Grunden blev købt formedelst 1000 kr., og allerede 1934 blev huset

flyttet dertil. Samme år blev der ved årsfesten indsamlet bidrag til hjælp
til at foretage en udvidelse af huset, ligesom der blev solgt nogle partial
obligationer i samme øjemed, og allerede i august samme år fik man op

ført et køjehus med ialt 16 køjer. Senere forærede Futtrups os det hygge

ligste lille hus til kuratorbolig, det fik det forjættende navn »Smedjen«.
Det store hus blev døbt »Tara«.
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Klimaet er imidlertid hårdt ved Vesterhavet, og flere gange måtte der

foretages grundige reparationer af huset, ligesom der blev foretaget endnu
en udvidelse i 1939. Denne gang var det en stor opholdsstue, der blev
bygget, da den oprindelige lille stue slet ikke kunne rumme de mange pen

sionærer og gæster. I kuratorboligen boede sommeren igennem elevfor

eningens tillidsmand, der havde ansvaret for lejren og var vært derude, så

forældrene trygt kunne sende deres ungdom dertil. Under krigen beslaglagde

tyskerne imidlertid huset og ødelagde det næsten totalt; dog er kurator
huset gjort i stand efter krigen og kan stadig benyttes af elevforeningens
medlemmer. Det store hus har vi desværre ikke kunnet genopføre p. gr. a.
de høje byggeomkostninger.

Der kunne selvsagt fortælles meget, meget mere om elevforeningen

gennem de 32 år, den har eksisteret; det ville dog føre for vidt her. Dog
er der nogle aflæggere af den eller mere korrekt sagt, nogle sideskud på
den, som jeg ikke kan forbigå, og det er klubberne. I 1920 rejste 6 af

afgangsklassen til København for at studere videre, og disse seks fort
satte derovre »klubben« og mødtes hver lørdag aften. Hvert år kom imid

lertid et nyt hold gamle grindstedelever derover, og snart var der en stor
»Grindstedklub«, som gennem adskillige år samlede gamle elever fra skolen
til klubaftener; det viste sig dog snart, at det var vanskeligt at holde klub
ben i live, efterhånden som den blev så stor, at den ikke længere kunne

bevare det hyggelige og familiære præg, der karakteriserede den i be

gyndelsen. Kun når Futtrups kom derover på besøg, oplevede klubben en
af sine store aftener. Det samme viste sig at blive tilfældet for de øvrige

Grindstedklubber, der i årenes løb stiftedes i Århus, Odense, Vejle, Es

bjerg og Grindsted. Den sidste har naturligvis nok vist sig at være mest

livskraftig, men for alle klubberne gælder det, at de i kortere eller længere
perioder har været et hyggeligt og fornøjeligt samlingssted for gamle elever
fra skolen, og at deres administratorer har gjort et stort og uegennyttigt

arbejde for at give dem en god standard.

Så vidt jeg ved, var Grindsted Realskoles Elevforening den første af
sin art her i landet. Når den i det hele taget blev til, og når den har ud

viklet sig til det, den er i dag, så kan vi udelukkende takke vor gamle skole
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derfor, den gav os værdier, som det var værd at holde sammen om, og
det vil i første række sige, at vi skylder Ellen og Jens Futtrup vor for

enings tilblivelse og udvikling. Det var da også naturligt, at vi bad dem,

om de ville gøre os den glæde at blive foreningens æresmedlemmer den dag,
da de forlod Grindsted Realskole. Men dernæst er det Karen og Mogens

Høirups ære og fortjeneste, at de tog imod os, som de gjorde, og dermed
satte os i stand til at fortsætte, som vi havde begyndt; thi uden skolens

stadige støtte og inspiration kan Grindsted Realskoles Elevforening ikke
bestå.

Ingen har da mere grund end vi, dens gamle elever, til at sige tak og
til lykke i anledning af Grindsted Realskoles 5O-års fødselsdag, og jeg ved,

at vi ikke kan vise vor taknemlighed med noget, der mere vil glæde hr.
og fru Futtrup og hr. og fru Høirup, end netop med at slutte op om vor

elevforening. Lad os da gøre det, og lad det være baggrunden, når vi sam
ler os i et oprigtigt

Grindsted Realskole længe leve!

Anna Lauridsen.

Elevforeningens formand gennem arene:
1920—22

Læge Sigurd Nielsen (—20)

1922—24

Snedker Aage Præstegaard (—20)

1924—26

Politiinspektør H. Kudsk (—20)

1926—28

Højskoleforstander Hans Haarder (—22)

1928—29

Forstander Laurids Green (—20)

1929—31

Pastor Alfred B. Pedersen (—20)

1931—34

Pastor Laurids Nielsen (—22)

1934—38

Dyrlæge Ove Lauridsen (—20)

1938—48

Fru Anna Lauridsen (—21)

1949—51

Bankassistent Knud Eskildsen (—41)

1951—

Fru Anna Lauridsen (—21)
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25 års jubilarerne
1. Eva Christensen, afgået ved døden.
2. Villy Christensen, førstelærer i Ådum, gift med Jonna Jensen fra
Brædstrup. En pige på 11, to drenge på 6 år.
3. Edv. Hagemann, adr. C. Hagemann, Fredericia.
4. Harry Hansen, tømrermester, Vandel. 4 børn.
5. Thorkild Håhr, tandlæge, Emdrup Vænge 150, København 0.
6. Mads Hansen, dyrlæge, Sdr. Felding, gift og har 2 piger og en dreng.
7. Hedvig Holt, gift med gartner Bonde i Lundum.
8. Anders Iversen, bankkasserer, Landmandsbanken, Bramminge, gift og
har en pige og tre drenge.
9. Aage Jensen, isenkræmmer i Grindsted. Gift og har en dreng på 10 år.
10. Anna Jensen, gift med købmd. Søes i Gesten.
11. Hans Jensen, entreprenør, Nørrebrogade 5 A, Randers.
12. Meta Jensen, overtrafikass. ved centralværkstedet, København.
13. Mads Chr. Jørgensen, dyrlæge, Lihme, gift og har 3 børn.
14. Karl Kirkegård, kriminalass., »Blue west one«, Grønland.
15. Sofie Klitgård, gift med sognepræst A. B. Pedersen, Gimming.
3 piger og 1 dreng.
16. Julie Engelbrecht, gift med mekaniker E. Christensen, Fredericia.
En pige 17 år og to drenge 9 og 21.
17. Håkon Mogensen, afgået ved døden.
18. Robert Møller, journalist, Stakroge.
19. Ejnar Nielsen.
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20. Snefred Nielsen, gift Riis, brugsforeningen, Tiist pr. Mundelstrup.
21. Frida Nørgård, restaurant »Ny Sevilla«, Vejle.
22. Viggo Nørup, jernbanedetektiv i Århus, gift og har en pige og en
dreng.
23. Ejnar Oehlenschläger, repræsentant, Grindsted, gift og har en dreng.
24. Heine Pedersen, civilingeniør ved Det danske Hedeselskab i Viborg.
Gift 1939 og har 3 børn.
25. Henry Pedersen, uddeler, Læsøgade 61, Århus.
26. Christian Schydt, cand. pharm., Duevej 41, København S.
27. Walter Sørensen, læge i Nr. Alslev til 1950, nu læge i Århus.
Aldersrovej 39, Århus, gift og har to børn.
28. Sigurd Thomsen, hotelejer i Vorbasse. Gift og har to børn.
Kære klassekammerater!
Kom så vidt muligt allesammen til vor jubilæumsfest den 28. juni. Over
halvdelen har allerede givet tilsagn om at komme. Vi skal gøre vort til, at
vi får det festligt.
Venlig hilsen
Ejnar Oehlenschläger.
Aage Jensen.
»Store Mads«.

10 års jubilarerne
Ved redaktionens slutning savnede vi et par ord fra den jubilar, der
skulle skrive til årsskriftet. Sådan kan det gå, og undertegnede, der har
jubilæum hvert år, påtager sig opgaven.
Jeg har set år efter år, hvor glædesstrålende kammeraterne mødes og
hilser på hinanden. Man hører gang på gang: Er du også kommen! Der
er vist ingen, der spørger om, hvorfor den eller den er stævnet hid, og det
er kun godt, for der kommer intet svar, der siger noget. Vi kan lige så
godt, alle vi, der tog eksamen eller var med noget af tiden det sidste år,
vedkende os, at der er noget der siger os, at vi skal til Grindsted den 28.
juni. Egentlig tror jeg ikke, at nogen, der prøver forsøget, fortryder det.
Altså: Vi, der var sammen i 9. klasse 1942, mødes i Grindsted ved af
slutningsfesten 28. juni dette år! Hvorfor? Det ved jeg ikke, men I skal
bare komme.
Niels Krogsgärd.
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GRINDSTED
KOST- OG REALSKOLE
Beretning om skoleåret
195 i—52

50. 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 Krogsgård, Grindsted nr. 220

Skolens girokonto: 115 82

Årsfesten
Lørdag den 28. juni 1952.

Kl. 13,30

Gudstjeneste i Grindsted Kirke ved pastor Bernhard Mikkel

sen, Hjortlund.
Kl. 14,00

Kaffepause

Kl. 15

Translokation og skoleafslutning i »Teatersalen«.

Kl. 17,30

Spisepause.

Kl. 19

Elevforeningens generalforsamling i L.

Kl. 20

Kaffebord i »Teatersalen« (ordet frit).

Derefter dans i skolens gymnastiksal.

Kl. ca. 1

Afslutning

Det nye skoleår begynder onsdag den 20. august kl. 10.

Grindsted Realskole, i juni 1952
Mogens Høirup.

Skolens jubilæumsfest afholdes lørdag den 1. november 1952.
Nærmere oplysning udsendes senere.

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—51

har 921 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.

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-
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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, lektiehjælp og inspektion er
165 kr. om måneden forud. (Der betales for 10 måneder.) For undervis
ningen betales den sats, som gælder for vedkommende elevs klasse. An
gående dette samt fripladser henvises til afsnittet: Skolepenge.
Desuden indbetales ved elevens ankomst et depositum på 200 kr. til dæk
ning af elevens udgifter til bøger m. v., som anskaffes gennem skolen.
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Selvstyre
Det er jo moderne at tale om selvstyre, og også inden for skolens om

råder er sådanne tanker dukket op. Der berettes både fra England og USA

om forsøg i den retning, d.v.s., at eleverne i højere grad end normalt sty
rer sig selv.

Det engelske præfektsystem er jo gammelt ved visse engelske skoler,

og herhjemme er det begyndelsesvis indført enkelte steder. Det går i al
enkelhed ud på, at man opdrager de ældste elever til at have visse pligter

og dermed ansvar over for de yngre kammerater.
Lad det være sagt straks, man kan ikke indføre et sådant system fra

den ene dag til den anden og regne med, at resultatet bliver godt. Det

tager sin tid, og helt glider det først den dag, da eleverne, der kendte
systemet fra yngste klasse, er nået op i ældste.
Men så er det også vores erfaring, at systemet har mange fordele og

gode sider.

Skolen har indført dette system — patruljesystemet —, der omtrent
dækker det engelske præfektsystem, m. h. t. orden i skolebygninger og på
legeplads og under togelevernes færden på vej til og fra skolen.
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De ældste elever — fra de tre ældste klassetrin — har dannet elevråd,

der samtidig virker som elevdomstol, hvor elever dømmes for overtrædel
ser, der egner sig til behandling ved denne domstol.
Der kan naturligvis både siges for og imod disse idéer om elevernes
delagtighed i skolens ledelse og om forsøgene med at give de ældre elever

ansvar over for de yngre kammerater. Måske står og falder det hele med

den »tone«, der hersker på skolen; men vi kan, i erkendelse af, at det er
noget gammelkendt her på skolen, blot i ny udformning, absolut sige, at
vi er meget tilfredse med resultaterne.

Vi mener, at forsøgene i høj grad medvirker til at give vort samfund

nye ansvarsbevidste borgere.

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. 1. 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). Indmeldelser skal helst

være ledsaget af en udtalelse fra den skole, eleven forlader.

Udmeldelser må ske med en hel måneds varsel. Der betales altså for den måned,
i hvilken udmeldelse sker, og den følgende.
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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
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
Drengenes gymnastikdragt består af et par hvide sko,

sorte, korte benklæder og en hvid undertrøje.
Pigernes dragt er en kort, grøn kittel med tilsvarende

benklæder samt gymnastiksko. Der gøres udtrykkelig

opmærksom på, at pigerne skal sy deres egen gymna
stikdragt i skolens håndarbejdstimer. Den nye 5. klasse

går straks i gang med dette håndarbejde ved skole
årets begyndelse. Stof til pigegymnastikdragter skal
drøftes med gymnastik- og håndarbejdslærerinden, og

stoffet kan fås gennem skolen.
Ønskes en elev fritaget for gymnastik, skal der fore

ligge skriftlig meddelelse fra hjemmet. — For fritagelse
i længere perioder kræves lægeattest.

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

Sparsommelighed
Skolen anmoder indtrængende hjemmene om, at ele
vernes lommepenge indskrænkes mest muligt, så børne

nes »slikken« ikke tager overhånd, og samtidig beder vi

om, at hjemmene støtter skolens arbejde for den opspa
ring, 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.
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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 de ældre. Resultatet bliver, at skolen må kræve,
at eleven skal købe en ny bog. løvrigt frarådes det at købe brugte bøger til sprogene,
hvis der er overskrivninger af gloser; især er mange franskbøger og stiløvelser uan

vendelige af den grund.
Bogfortegnelsen udgår af årsskriftet, men kan fås på skolen og hos boghandlerne.

Afgangsholdet 1951
Forældrenes stilling og bopæl er anført i parantes.
16 elever har læst 3 fr. sprog. 9 elever har læst 4 fr. sprog.

A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

klassen:
Kristin Bjørnsson (Læge, Nordenskov) ........................

13,62 points

Kirstine Frifelt (Forfatter, Krusbjerg) ........................

13,53

—

Bodil Kås Hansen (Uddeler, Hejnsvig) ........................

13,44

—■

Else Marie St. Hansen (Enkefrue, Grindsted) ...........

13,01

—

Knud Hansen (Murermester, Ansager) ........................

12,22

—

Elna Kirstine Jensen (Gårdejer, Fugdal, Hejnsvig) ...

13,28 —

Niels Voss H. Jensen (Købmd., Bække) ....................

14 22

—

Vilhelm Jensen (Manufakturh., Vorbasse) ....................

12,59

—

Inger Madsen (Sadelmager, Grindsted) ........................

13,18

—

Bernhardt Mathiasen (Murer, Vorbasse) ....................
Åge Bering Mehl (Enkefrue, Kbenhavn) ....................

14,69 —
12,18 —
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12. Ninna Moustgård (Gårdejer, Filskov) ............................
13. Kurt Frederik Pedersen (Kontrollør, København) ...

12,39
14,20

—•
—

14. Litta Skov Pedersen (Mælkehandler, Filskov) ............

12,50

—

15. Elna Kristine Præstegård (Gårdejer, Grindsted) ........

12,26

—

16. Otto Emil Sparre (Arbejdsmand, København) ..........

13,20

—

17. Anton Staby (Vogmand, Hejnsvig) ...........................

13,56

—

18. Edith Eeg Sørensen (Gårdejer, Grindsted) ..............

14,03

—■

19. Svend Erik Thomsen (Enkefrue, Vejle) ..................

12,73

—

B. klassen:
1. Edel Hedegård Andersen (Teglværksejer, Sdr. Omme) 13,16
2. Svend Preben Arens (Sparekassedir., Grindsted) ...... 14,39
3. Else Christiansen (Forretningsbestyrer, Grindsted) ...
14,29
4. Lene Grand Graversen (Fængselsbetjent, Sdr. Omme) 13,26
5. Jonna Eeg Græsholm (Ingeniør, Grindsted) .......... 13,68
6. Hans Jørgen Eeg Græsholm (Ingeniør, Grindsted) ...
12,54
7. Kurt Emil Hougesen (Mejeribestyrer, Billund) ...... 13,62

points

—•
—
—

—
—
—

8. Tanja Hundrup (cand, pharm., Grindsted) ..............

13,19

—

9. Anna Jacobsen (Bagermester, Agerbæk) ...................

14,18

—

10. Inga Karen Jensen (Købmd., Agerbæk) ..................

14,26

—

11. Kirsten Else Jensen (Gartner, Grindsted) ..................

11,55

—

12. Åge Knudsen (Forretningsbestyrer, Troldhede) ......

13,78

—

13. Ann Lundsgård (Rentier, Grindsted) ...........................

14,56

—

14. Svend Åge Lyhne (Manufakturh., Grindsted) ..........

14,65

—

15. Birgit Marie Marcussen (Mejeribestyrer, Starup) ......

14,11

—

16. Jenny Mikkelsen (Landmand, Tofterup) ..................

13,95

—

17. Mads Christian Mikkelsen (Smedemester, Troldhede)

14,03 —

18. Karen Louise Mølgård (Værkmester, Sdr. Omme) ......

13,12

—

19. Ole Muller (Gårdejer, Vejrup) ...................................

13,56

—

20. Grethe Præstegård (Slagteridir., Grindsted) ..............

13,78

—

21. Poul Østerbye (Overlæge, Grindsted) .......................

13,94

—
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Flidspræmier
Postmester Olesen overrakte Rotarys præmie, der tilfaldt Niels Hedager Jensen
efter en afstemning mellem kammeraterne om, hvem der gennem skoletiden havde

været den bedste kammerat.
Endelig uddelte elevforeningens formand, bankass. Knud Eskildsen, flidspræmier,
skænket af byens boghandlere og elevforeningen. Disse præmier tilfaldt Bernhard

Mathiasen, Ann Lundsgård, Inga Jensen, Sven Åge Lyhne og Svend Arens.
Formanden sluttede med velkomstord til de nye medlemmer af foreningen og ind
bød dem til aftenens fest.
Stilekonkurrence

Efter translokationen udtalte formanden for Esbjergs afdeling af Kvindernes inter
nationale Liga for Fred og Frihed, fru Prip, en tak til skolen, fordi ligaen havde fået

lov til at lade eleverne i afgangsklassen deltage i en stilekonkurrence med emnet:
Hvad gøres der i dag for at opnå forståelse mellem nationerne, og hvor mener du,

der bør sættes ind? Det blev to piger, der vandt præmier ved denne konkurrence,
nemlig Tanja Hundrup og Edith Eeg Sørensen.

Lærerpersonalet og fagfordeling
Alogevj Høirup: Historie, sang og regning.
Niels Krogsgård: Regning, matematik og fysik.
Fru Hedvig Krogsgård: 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, fransk og dansk.
Knud Madsen: Dansk, regning, matematik, naturhistorie, fysik og gymnastik.
Frk. Birthe Levin Hansen: Geografi, naturhistorie.
Kåre Fog Brons: Dansk, historie, regning, tegning og gymnastik.
Fru Randi Stendevad: Engelsk, tysk, fransk, tegning og historie.

Forskellige meddelelser . . .
På lejrskole i Vejrs
Også i år var vi indstillet på, at lejrskolen skulle holdes i Møgeltønder,
men kort tid før sommerferiens slutning fik vi besked om, at vandrer-
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hjemmet var blevet nedlagt. Som nærmeste udvej fandt vi da på at for

lægge lejrskolen til Vejrs, hvor elevforeningen har et sommerhus.
Huset var naturligvis ikke indrettet til at bruges som lejrskolebygning;
men efter at vi havde fået et par læs husgeråd af forskellig art kørt derud,
og efter at det første hold elever og lærere havde slidt en eftermiddag

med at muge ud og indrette sig, lod lejren sig gennemføre også under
disse forhold. Et vist laboratoriemæssigt præg fik rummet ved diverse på
loftsbjælker anbragte plantepressere, nedhængende ketsjere, mikroskoper
på bordet samt sylteglas i vinduet, hvor sælsomme grøn- og gulstribede
larver og langbenede græshopper balancerede på de grå pilekviste og det

stive marehalm.

Når vejret var godt, gled det hele fint. De forskellige hold arbejdede
i marken med indsamling og iagttagelse. Værre var det, når det regnede.

Det var svært at finde plads til alle eleverne i det lille rum; men det
lykkedes dog eleverne at få største parten af deres rapporter færdige, in

den vi forlod lejrskolen. Dagens højdepunkt var badning. Der var nogen,
der badede hver dag, selv om det største antal på de koldeste dage var
piger. Et par gange havde vi længere udflugter, således til Blåvand, Skal

lingen og til Fanø. Om aftenen bød underholdningen på sang, sketches,
oplæsning, og sidste aften bød pigerne på underholdning med det traditio
nelle lagenspøgeri. Høirup og frue besøgte os et par gange. Ligeledes havde
vi besøg af nogle forældre og en af stedets lærere.

Selv om vi omhyggeligt målte alt vedrørende vejrforholdene, lykkedes
det os dog ikke at stemme vejrguderne særlig gunstigt. Sol og regn vekslede,

med lovlig meget af det sidste; alligevel kunne de fleste godt have tænkt
sig at blive derude noget længere end den uge, der var afset til hvert hold.

Birthe Levin Hansen.

Knud Madsen.
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Biblioteket
Skolens bogsamling har haft et
stort udlån i det forløbne år, og vi

har stadig over et tusind morskabs

bøger, som er læselige trods meget
slid. For togeleverne har vi haft ud

lån i en middagspause, og byeleverne

har haft adgang til udlån een efter
middag hver uge. Da nogle flinke

elever har været behjælpelige ved udlånet, har arbejdet været overkom

meligt, og det har været muligt at ordne ca. 150 udlån hver uge.
I årets løb er der blevet kasseret mange bøger, som har været så lasede,
at selv den mindst kræsne elev ikke kunne være tjent med at låne dem

med hjem. Desværre har vi ikke fået så mange nye bøger, som vi plejer,
derfor er bogbestanden gået lidt tilbage. Vi har også mistet en del bøger,

fordi nogle elever glemmer at aflevere, og det er kun sjuskeri, når nogle

bøger trods hjemkaldelse stadig glemmes.

Desværre er der alt for få elever fra de ældste klasser, som viser bibliote

ket nævneværdig interesse; det bliver sikkert bedre, hvis vi engang kan
opnå at la et tilskud fra staten og derfor oprette læsestue med en god og
fyldig håndbogsamling.

Leo Stråsø Kjær.

Gaver til skolen
Vi har i år med tak modtaget:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
910.
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Inge Jung: tvillingæg.
Tage Brandt Larsen: hvepsebo.
Kamma Christensen: dødningehoved.
Mogens Jensen: råbuktak.
Gert Rasmussen: basaltsten.
Jonna Gantzhorn: tunfiskehvirvler.
Ole Østerby: dådyrgevir.
Jørn Pinnerup: en ilder.
Fru Herdis Hansen: gærdesmutte.

Films i skoleåret 1951—52
Skolen har fast aftale med Statens Filmscentral, der leverer en ugentlig
film. Desuden modtager skolen lysbilleder gennem skolecentralen i Esbjerg,
ca. 20 serier årligt.
Følgende films er forevist:
1. Behændighedsøvelser
i skolen.

2. Spredning af frugter og
frø.
3. Hvordan bevæger dyrene
sig?

4. Brændsel fra danske moser.
5. Livet i en vanddråbe.
6. Vandedderkoppen.

7. Edderkopper og andre
spindlere.
8. Sønderjylland.
9. Gedden.

10. Når tågen letter.
11. Skrubtudsen.
12. Italien.

13. Danmarks ugler.
14. Bali.
15. Træk af storkenes liv.
16. Negerliv i Nigeria.

Skoleklokken

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 opdaget, når de var blevet til regulære sygdomme.
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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 været god, og der har

været færre lægehenvisninger end sidste år.
Calmettevaccinationen — mod tuberkulose — af de børn i 5. klasse,

der ikke er blevet vaccineret på kommuneskolerne, er endnu, da årsskriftet
skal gå i trykken, ikke blevet foretaget, men vi regner med, at tuberku

losestationen vil kunne nå det, inden eksamen begynder, såfremt de på
gældende børns forældre ikke har noget at indvende imod det. I denne forbin
delse må stadig pointeres, at vi ikke har set komplikationer i forbindelse
med vaccinationen, og det må atter fremhæves, hvor vigtigt det er, at

børn og unge i den mest modtagelige alder beskyttes bedst muligt mod
denne lumske sygdom.

Maj 1952

A. Zinn.

Af skolens dagbog
1. maj havde vi besøg af den rullende tuberkulosestation, og vi blev alle

gennemlyst, og mange blev vaccineret.
5. maj samledes vi alle i gymnastiksalen, hvor vi sang, hørte Joh. G. Søren

sens kommentarer til frihedsbudskabet og hørte Moster fortælle om
stemningen i vor egen by 5. maj 45. Til slut samledes vi om flagstangen
og hejste det store flag.

7. maj begyndte skriftlig eksamen.
12. , 13. og 14. maj havde vi pinseferie, og Kjær var på den traditionelle

pinsetur med kosteleverne.
23. juni havde vi afslutning. Vi måtte i år tage afsked både med 9. klasse
og med »Moster«, der nu forlod skolen.
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Årsskriftet bæres på posthuset

23- juni translokation og afslutningsfest, der indledtes med gudstjeneste,

hvorefter Teatersalen fyldtes til sidste plads. Høirup bød velkommen
til elever, gamle elever og forældre, og efter en kort beretning om det
forløbne skoleår bragtes i hjertelige ord skolens uforbeholdne tak til

den afgåede overlærer, frk Maja Pedersen, der med dette års udgang
forlod skolegerningen.

Efter uddeling af eksamensbeviser talte Mogens Høirup til afgangs
klassen om at videreføre den delagtighed i medansvar, som deres skole

på så mange områder havde sat dem i forbindelse med.
Efter translokationen overtog elevforeningen resten af dagen.

25. juni startede dimittenderne på en Norgestur under ledelse af Kjær.
14. august var der fripladsmøde.
15. august begyndte det nye skoleår, hvor vi bød velkommen både til ele

verne og fru Randi Stendevad, der har overtaget Mosters fag.

23. august holdt skolen afskedsmiddag for Moster.
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27. august rejste 8 B på lejrskole i Vejrs sammen med Levin og Madsen.
3. september var det 8 A’s tur til at komme på lejrskole.

15. september var kosteleverne på udflugt til Kvie Sø.
14. september deltog skolen i det store idrætsstævne i Varde.
19. september solgtes af skolens elever Høstblomsten.

21. september solgtes Fredsblomsten.
20. september var kosteleverne til høstfest i Morsbøl, gammeldags høstfest
med bal i laden.

20. september fejredes Nordens Dag. De nordiske flag var hejst fra mor
genstunden. Kl. 10 samledes vi i gymnastiksalen, hvor Høirup, post
mester Olesen og en gæst fra Grimstad talte.
15. okt.—22. okt. havde vi efterårsferie. Fru Brink og Krogsgårds var til

realskolemøde i Århus.
24. okt. fejrede vi FN’s fødselsdag. Ved morgensangen talte Høirup gan
ske kort, men senere på dagen samledes han med de ældste klasser

og fortalte om FN’s arbejde.

1. november vistes en serie af FN’s oplysningsfilm.
5. november uddeltes skoleidrætsmærket til ca. 150 elever ved en lille høj
tidelighed i gymnastiksalen.
23. november viste Jens Bjerre en dejlig film fra Tibet.

26. november viste Johannes Fosmark en lige så storartet film fra Indien.
5. december skulle vi have haft skolefest, men den måtte udsættes på grund
af mund- og klovsyge.
19. december inviterede »Vestkysten« på film: »Dansk landbrug gennem
tiderne«.

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

26. og 27. januar holdt vi så skolefest. Om lørdagen for gamle elever, om
søndagen for nuværende m. forældre. Der opførtes »Abekatten« af
Heiberg, og vi dansede til kl. 1.

11. februar vågnede vi til alle tiders voldsomste snestorm. De få af os,

som formåede at stride os igennem til skolen, sang morgensang og fik
så fri. Først 2 dage efter kunne togeleverne komme ind.
5Ü

11. marts havde vi fri, det var kongens fødselsdag. Krüger fra Statsradio

fonien var på besøg for at tilrettelægge en udsendelse, og
15. marts kom radiovognen. Der blev optaget en Røde Kors-hilsen til
Amerika samt elevrådet i arbejde.

17. og 18. marts hørte vi optagelsen i radioens børnetime.

19- marts holdt pastor Wick foredrag for 8. og 9- klasse om Roms kata
komber.
9. til 16. april havde vi påskeferie.

Med disse udpluk af begivenheder gennem 12 mdr. slutter vi 1. maj

1952.
Hedvig Krogsgård.

»Mesterlektiens klub« 1951—52
Traditionen tro skulle 9. klasse i år starte med de berygtede lørdags
prøver efter oktoberferien, og for at sætte lidt humør i gemytterne efter

en sådan anstrengelse blev, i lighed med andre år, klubben startet.
Bestyrelsen blev ved hemmelig afstemning valgt den 21. oktober, og vi
begyndte arbejdet den 3. november.
Formålet med klubben er at styrke forholdet mellem kammeraterne ind
byrdes, især det sidste år, de er på skolen, da dette år gerne skulle stå som
det lyseste og klareste for os alle.
Af programmet nedenunder kan ses, at vi har stræbt efter at få det

fastlagt på en sådan måde, at det muntre er blevet ligeligt fordelt med

det belærende.

Programmet
3. november:
10. november:
18. november:

i årets løb var følgende:
Hr. Høirup viste lysbilleder fra sin tur til Italien.
Musikalsk hvem-ved-hvad.
Hormoner og deres indvirkning på menneskets udvikling.

(Hr. Madsen.)
25. november: Hr. Krogsgaard: Oplæsning af jydske og Storm P. historier.

8. december: Hr. Høirup: Lysbilleder fra en rejse til Svejts.
15. december: Juleafslutning med pakkeauktion.
12. januar: Hvem-ved-hvad konkurrence.
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2. februar: Diskussion over emnet: Militarisme contra passifisme.

(Redaktør Leth.)
9. februar: Hr. red. C. Christensen: Foredrag om sogne- og amtsråds
arbejde.
16. februar: Hr. konsulent Thomassen: Forevisning af Marshall-film.

1. marts: »Den jydske smed« — muntre historier. (Hr. smedemester An

dersen, Grindsted.)
8. marts: Hr. red. Leth: Oplæsning af egne produkter og digte af Nis
Pedersen.

22. marts: Hr. Madsen: Blandet underholdning.

29. marts: Hr. Kjær: Foredrag og lysbilleder fra en tur til Paris.
6. april: Afslutningsfest, hvor »L« var illumineret, og efter kaffebord
dans til kl. 23.30.
Samtidig med at vi udtaler vort bedste ønske for den nye klub, vil vi

gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, der har medvirket til,
at klubben efter vor mening er gået så godt.

P. b. v.: Ib Carlsen.

P. S. Til den nye klub: Gør noget ud af arbejdet, så bliver klubben
noget, I vil tænke tilbage på med glæde.

Idéudvalg
8 a’s mælkeudsalg og 8 b’s filmsklub, der er opstået på initiativ af de

pågældende klasser, har nu eksisteret i 2 år og aflægger nedenstående beret
ninger. Fra skolens side skal der blot peges på, at begge foretagender
drives og administreres af de pågældende klassers elever selv.

Skolen er glad ved at kunne sige de elever, der har drevet de to fore
tagender, tak for samvittighedsfuld indsats.

8. a’s mælkeudsalg
har haft særdeles god tilslutning. Vi driver udsalget således : En mælke
forretning bringer hver formiddag et vist antal kvartliterflasker mælk hen på
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skolen, og et udvalg på 3 elever bringer da »kurvene« over i skolegangen,
straks middagsklokken ringer. En fjerde elev ordner regnskabet, og
eleverne kan enten betale hver dag eller løse et kort for en måned. Vi

har haft rivende afsætning. Vi har en lille fortjeneste på hver flaske mælk,
og det overskud, der fremkommer, indsættes på en bankbog. Regnskabet
revideres af skolen. Det er vort indtryk, at der er megen tilfredshed med

denne »mælkeordning«, og vi opnår den særlige fordel, at spisetiden ned
sættes, og at mange elever undgår at søge tilladelse til at gå ned i byen,

en tilladelse, der kun gives til nødvendige ærinder, og som skal søges
8 a’s mælkeudsalg.

hver gang.

8. b filmsklubs sæson 1951—52
Filmsklubben ledes af en bestyrelse, der er valgt af hele klassen. Be

styrelsen består af: En formand, en næstformand, et filmsudvalg med 3

medlemmer og en kasserer. Der har været forestilling omtrent hver 14.
dag undtagen i januar, hvor der var sangkor i L. Filmene blev vist af hr.

Kjær og spilletiden var gennemsnitlig 5 kvarter.

Entréen var 25 øre, undtagen to gange, hvor prisen var 35 øre, fordi
der vistes spillefilms, som var væsentlig dyrere. Disse forestillinger var

dog lige så godt besøgt som de billige. Omsætningen har været gennem

snitlig 25 kr. pr. gang.
Tilslutningen har hele vinteren været god, og der har været tilskuere

fra alle klasser. Der har været ca. 100 inde hver gang, hvilket må siges

at være godt besøgt. Forestillingen har kun een gang givet underskud,
som dog blev dækket af tidligere overskud. Fra mange tilskuere er der

kommet forslag om programmer, der så vidt muligt er efterkommet. Dette

viser, at der har været interesse for forestillingerne.
De fremviste film var:

1. Livet i Mexico.

4. De store landstrygere.

2. Spøgefuldt spøgeri.

5. Utroligt, men sandt.

3. Krigen i Korea.

6. Nybyggere i wild-west.
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7. Safari.

14. Mistænkt

8. Med fuld udrykning.

15. Flyvning III.

9- Fodboldlandskampe.

16. Morsom, stræbsom, vagtsom.

10. Chaplin som indbrudstyv.

17. Første mand på holdet.

11. Fodboldinstruktionsfilm.

Alle filmene var stumfilm, udlejet

12. Sandy på udflugt.

af Pilot Film, København og Statens

13. Mod højderne.

Filmscentral, Aarhus.

Asser Østergaard, 8 b.

Norgesturen 1951
Efter skolens afslutningsfest rejste de to eksamensklasser til Sørlandet for

bl. a. at besøge vor venskabsby Grimstad.
Desværre kunne Moster ikke få tid til at være med; vi savnede hende og
hendes gode rejsehumør, og det var jo Mosters sidste hold på G. R.
Vi rejste med tog til Hirtshals, hvorfra »Skagen« færgede os over til

Kristianssand. Overfarten var så voldsom, at de allerfleste oplevede sø
sygens kvaler; men bagefter er det altid kun en morsom oplevelse.

Da det var vor hensigt at overnatte i telte, var humøret mindre godt ved

ankomsten til Kristianssand, for det øsregnede. Heldigvis havde en god ven,

Ole Lund, været så forudseende at ordne overnatning for os på vandrer

hjemmet.
Næste dag gav os strålende sol og på resten af turen havde vi herligt
sommervejr.

Da ingen af eleverne havde været i Norge før, var det aldeles udmærket
at have cyklerne med, det gav et langt bedre indtryk af landet, end tog og
bil havde givet.

I Kristianssand beså vi den smukke domkirke og »Ravnedalen«, som er en
park, der er anlagt i bunden af en kæmpestor revne i klipperne. Bodil

tjente lidt norsk valuta ved at springe i vandet med tøjet på, så humøret
var ikke blevet hjemme. Et par af pigerne, som bar shorts, opnåede at blive
fotograferede til avisen, det blev forsidestof.
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Kristianssand var klædt i festdragt, mens vi var der, da den fejrede sit 900
års jubilæum.

Cykleturen var en oplevelse, hvor der var rig lejlighed til at iagttage

den herlige norske natur. Vi passerede en fjord, hvor der flød i tusindvis
af tømmerstokke, som man kunne spadsere ud på. Knut Hamsuns gård

kørte vi forbi lige uden for Grimstad, hvor vi overnattede, det var ellers
en kold omgang på en meget dårlig lejrplads.

I Grimstad nåede vi at se Ibsen-huset og konservesfabrikken, som tog
meget gæstfrit imod os. Næste dag klaredes let med kun 20 km’s kørsel

til Arendal; der var tid til at gå i vandet ved Storesand, og drengene nåede
at køre til Fjære Kirke og se Terje Vigens grav. Arendal nåedes med godt

humør, og her var der lejlighed til at få lavet varm mad, det havde vi

ikke fået meget af siden afrejsen. Nu var der heldigvis et par dage i fred
og ro, inden vi skulle begynde vor hjemrejse; nu havde vi rigelig med
halm til teltunderlag, og nu sørgede vor udmærkede værtinde fru Bjørn

sen for maden, og der var vist ikke nogen, som havde fået hvalbøf før.

— I Arendal benyttede vi en eftermiddag til at cykle lidt ind i landet og

besøge en papirmassefabrik og et kraftværk ved et vandfald, som kaldes
Rygene.

Hjemturen skulle foregå med kystbåd, og det blev »Galtesund«, som

førte os tilbage til Kristianssand. På den 90 km lange tur sejlede vi inden
skærs og kunne derfor nyde den smukke skærgård med de mange øer og

holme.
Den sidste aften i Kristianssand benyttedes til at tage afsked med byen og

med Norge, inden vi kl. 1 om natten sejlede mod Danmark.
Det er en god tradition, at afgansklasserne rejser ud på en tur, når

eksamen og dermed de fem års skolegang er forbi. Eleverne og ikke
mindst lærerne kan glæde sig over en sådan tur, for vi lærer hinanden at
kende på en helt ny måde og under en synsvinkel, som er meget forskellig

fra skolens.
Tak for turen og på gensyn ved afslutningsfesten den 28. juni.
Leo Stråsø Kjær.
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Medlemsliste 1952
Afgangsholdet 1952
Klasse A.
Boris Bendixen, Svends Allé, Gladsaxe.
Dorete Bøjgaard, »Stenagergaard«, BIaahøj.
Karl J. Husted, Vorbasse.
Else A. Jensen, Nebel pr. Vorbasse.

Holger T. Jensen, »Egbo« pr. Eg.
Ingrid Kristiansen, Okslund Skole pr. Brørup.

Niels Peder Madsen, Nordenskov.
Arne Mikkelsen, Sjællandsgade 4, Grindsted.
Henning Mogensen, Baldersvej 10, Randers.
Harry Mæng, Bække Mark.
Ellen Mortensen, »Aalyst«, Filskov.

Elly Nielsen, Skovlund pr. Mølby St.
Evald S. Nielsen, Kastanieallé 3, Grindsted.

Evald N. Nissen, Statsgymnasiet, Tarrn.
Søren Viggo Petersen, Hejnsvig.
Inge Nedergaard Sørensen, Rønde Studenterkursus, Rønde.
Leif 0. Sørensen, Donslund pr. Holsted.
Poul H. F. Thomsen, Rønde Studenterkursus, Rønde.

Asta Varming, Vorbasse Mejeri.
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Klasse B.
Aksel Andersen, Kirkehuset, Stakroge.

Inger Bjeldskou, Hovedskolen, Sdr. Folding.

Ib Carlsen, Stjernholm A, Horsens.
Karen Eskildsen, Nørregade 29 a, Grindsted.
Bodil Hansen, Aahuset, Sdr. Felding.

Dorrit Hansen, »Bakkehuset«, Grindsted.

Annelise Hermansen, Agerbæk.

Frank Mølgaard Jensen, Bøvlvej, Sdr. Omme.
John Jensen, Krogager.

Jens Peter Jeppe-Jensen, Vejlevej, Sdr. Omme.
Anna Lise Johansen, Vrenderup, Faaborg pr. Varde
Bjarne Jørgensen, Tarmvej, Sdr. Omme.
Knud K. B. Klit, Agerbæk.

Anders Krogsgaard, V.G.T., Tarm.
Marie Lund, Stenderup Brugsf. pr. Krogager.

Ingrid B. Pedersen, Stakroge.

Kirsten Rasmussen, Vesterbrogade, Grindsted.

Inge-Birgith Ruban Rechnitzer, Nørregade 29 b, Grindsted.

Grindsted Realskoles Elevforenings bestyrelse
1951 — 52

Fru dyrlæge Anna Lauridsen, Thyregod, formand
Kontorassistent Henry Jensen, Vejen, kasserer
Inspektør Niels Krogsgård, Grindsted
Skolebestyrer cand. mag. Kr. Pedersen, Vejen

Frk. Lotte Staustrup, Vester

Fru Nanna Præstegaard, Grindsted
Hr. dyrlæge Mads Hansen, Sdr. Felding

(Elevforeningens gironummer er 135 20)
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Æresmedlemmer:
jens Futtrup, seminarieforstander, Jelling.

Ellen Futtrup, frue, Jelling.

Alle dc navne, der udtales ens, hvadenten de begynder med C eller K, er anført under eet,
nemlig under C. Navne som Pedersen og Petersen er opført samlet under Pedersen o. s. v.
— altsammen som et led i tidens krav om rationalisering.

1922

Almstok, Inger, missionær, De gamles Hjem, Vorbasse.

Andersen, Axel, glarmester, Nørregade 23, Grindsted.

—

Edel Marie, Teglværket, Sdr. Omme.

1950

—

Ejgild, Barrit Kro, Barrit.

1942

— Elna Linnet, lærerinde, Bække Mark, Bække.

1951

1942

— Elof, bankass., Herning Handels- og Landbrugsbank, Herning.

1949

— Else Winna, seminarieelev, Holmevej 2, Ribe.

1930

— Erna Skovborg, i. Pedersen, Vestergade 39, Vejle.

1940

— Eva, sparekasseass., Tulipanvej 5, Farsø.
Helge Søgaard, bankass., Andelsbanken, Vejle.

1939

—

1943

— Jenny, Fynsvej 55, Kolding.

1950

— Jørn Clausen, Brugsforeningen, Bække.

1940

— Knud Ejner, bogholder, Thorsgade 66, København N.

1949

— Kurt, Filskov Skole, Filskov.

1946

— Lis, f. Larsen, Wisselbjerg Hovedgaard, Alslev pr.Varde.

1942

—

Marie, f. Christensen, korrespondent, Bremensgade 241 th., Kbhvn. S.

1948

—

Martha Kirstine, Bredstenlund Planteskole, Bredsten.

1948

—

Marry K., trafikass., Vejrup Station, Vejrup.

1924

—

Rahbek Eg, bankdirektør, Banken for Aarup og Omegn, Aarup.

1946

—

Sonja, Nørre Allé 21, Glostrup.

1921

—

Tage, skræderm., Borgergade 19, Grindsted.

—

Thorkild, bogtrykker, Borgergade, Grindsted.

1950
1950

Andresen, Birgit, Tofterup.
—

Ellen, Tofterup.

1951

Arens, Sven Preben, sparekasseelev, Agtrupvej 55, Kolding.
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Bach, Anders J., revisorass., Vardevej 36, Esbjerg.

1949

—

Petra, kommunekontoret, Varde.

1945

Baggesgaard, Niels Jørgen, bankass., Borgergade 33, Grindsted.

1942

Barslund, Henry, Silkeborgvej 77, Herning.

1945

Bendixen, Aase, Skolegade 7, Grindsted.
Bendixen, Ole, snedkeri., Skolegade 7, Grindsted.
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Beuchert, Ulla, f. Torbensen, Torvet, Grindsted.
1925

Birkelund, Dagny, f. Holdt, Cementvarefabrikken, Vorbasse.

<944

Bitsch, Arnfred, lærer, Asnæs Mellem- og Realskole, Asnæs.

1931

—

Daniel, pastor, Saron, Tiruvannamalai, North Arcot, South India.

<950
<942

—

Roald, stud, polyt., Biilowsvej 32 B 2 th., København V.

1946
1951
195°

Bjerre, Aase, f. Slyngb., bibliotekar, Malthe Bruunsvej 11, Thisted.
—

Ib, Hejnsvig.

Bjørnsson, Kristin, Nordenskov.
—

Hjørdis, Nordenskov.

<939
1950

Blynning, Rikardt, kontorass., Peter Bangsvej nist, th., København F.

<933
1950

Boesen, Ebba, f. Ernebjerg, Ernst Bojesensvej 5 A, Holte..

<943

Bramsen-Nielsen, Martin, kommunekontoret, Herning.

<947
1950

Breinholt, Per, handelsi., Vesterbrogade 11A, Grindsted.

Boesen, Dagmar, kontorelev, Grindsted Kommunekontor, Grindsted.
Borch, Hans Chr., handelsi., Lindved, Vejle.
Brandt, Aase, postelev, p. t. Telemarksgade io1 th., København S.

<947

Bremer, Holger, postmedhj., »Almstokhus«, Vandel.

<945
1950

Brunbjerg, Lilly Ruth, f. Pedersen, Skolen, Stakroge.

1924

Bruun, Edith, frue, født Gydesen, Lindved pr. Vejle.

1937

Brus, Karen, defektriceelev, Billund.
—

Johan Dejgaard, dyrlæge, Nordenskov.

Brøns, Kaare Fog, realskolelærer, Grindsted.

1949
1940
1948
1928

Buch, Lilli Maria, Harck & Petersen Eftf., Varde.

Cammer, Palle, filmsoperatør, Rødkildevej 8, København F.
Kristensen, Aksel Johs., c/o fru Lydia Kristensen, Virklund pr. Silkeborg.
—

Alfred, sognepræst, Kauslunde, Fyn.

<948

—

Anna Herdis, sygeplejeelev, Rigshospitalet, København 0.

1936

—

Arnold, bogholder, Svineslagteriet, Holstebro.

1950

—

Bent, Edisonvej 1 B 1, København V.

1948

—

Berthel Pagh, Andelssvineslagteriet »Midtjylland«, Grindsted.

1951

—•

Birthe Laura, Vibes Allé 9, Grindsted.

<933

—

Kristian L., civilingeniør, Brendstrupsvej, Varde.

1946

■—•

Kaj Rørbæk, M. Jørgensens Frøhandel A/S, Grejsdalen, Vejle.

1924

—

Carl, landsretssagfører, Hornslet.

<94<

—

Carl O. H., Damvejen 18, Ribe.

1944

—

Kaj Søby, kommuneass., Dalum Raadhus, Fruens Bøge.

1924

—

Kirsten Horsbøl, seminarielærerinde, Østergade 83, Tønder.

1941

—

Ellen, »Mosegaarden, Blaahøj.
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195°

— Emil, »Rishøj«, Hejnsvig.

Gunnar, kommis, Brugsforeningen, Grindsted.

1934

—

1924

— Hans P., kommis, Brugsforeningen, Tistrup.

1929

•—• Jens Møller, overass., Raadmandsgade 46 A, København N.

1927

— Julie, f. Engelbr. Christiansen, Vesterbrogade 1, Fredericia.

1937

— Jørgen Reimann, installatør, Læssøegade 9, Odense.

1945

— Jørgen Søholt, journalist, Frederiksborg Amts Avis, Hillerød.

1923

— Jørgine, f. Jørgensen, »Birken«, GI. Hasserisvej 48, Aalborg.

1947

— Kamma, sparekasseass., Hørlycks Allé 1, Grindsted.

1949

■—- Magdalene Kristine, Vejlevej 34, Grindsted.

1937

— Martha, f. Lorentsen, Hundstrup Brugsforening pr. Vester-Skerninge.

1949

— Nanna Lindholt, husass., »Skjoldhøj«, Sdr. Felding.

—

Karen Guldberg, Glejbjerg.

1947

— Peter Bent, kontorist, Skovlund pr. Mølby, Midtjylland.

1947

— Peter Byrialsen, seminarieelev, Jelling.

1924

— Regner, kriminaloverbetjent, Vinkelvej 40, Kongens Lyngby.

1950

— Svend, Vibes Allé 11, Grindsted.

Svend Aage, skovrider, Riddergade 1, Viborg.

1926

—

1923

— Thomas, inspektør, Christiansvej 23, Charlottenlund.

1945

— Torben Søholt, Provstevænget 5, Roskilde.

1949

— Viggo, gdr. Kr. Kristensen, Agerbæk.

—

Vita, Sandet pr. Stakroge.

Christiansen, Agnes, f. Schlebaum, tandtekn., Vestergade 3, Grindsted.
1949

—

Birthe, J. P. Jensensvej 18, Grindsted.

1951

—

Else, Slagteriudsalget, Grindsted.

1941
1926

— Julius Overg., kommis, Henne Brugsforening, Henne.
— Poul Henry, manufakturhandler, Borgergade 15, Grindsted.

1932

—

1919
1937

Esther, f. Olesen, frue, Borgergade 15, Grindsted.

•—■

Signe, f. Schiørring, Slotsgade 8, Hillerød.

—

Svend, forretningsbest., Midtjyllands Udsalg, Grindsted.

—

Viggo, kommis, Vinkelvej 5, Taastrup.

1938

Dalentoft, Harald J., kasserer, Nygade 20, Grindsted.

1947

Dalgas, Bent Vinding, Østergade 1, Grindsted.

1946

—

Kristian, kommis, Vindum pr. Bjerringbro.

1923

—

Esther, f. Nielsen, Grindsted.

1950

Danielsen, Bent, Randbøl.

Degn, Hertha, f. Kaalund, Jernbanegade 5, Grindsted.
1949
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Dejgaard, Gerda, GI. Hindhede, Højmark, Lem St.

ISHI

Dich, Methea, f. Mikkelsen, dameskrædderinde, Nr. Allé 3, Glostrup.

1932
1928

Døssing, Asta Degn, frue, tandlæge, Englandsgade 23, Esbjerg.

1947
1950

Enevoldsen, Mads V., Vadgård, Hoven pr. Tarm.

1947
1921

Eriksen, Anni, kontorist, Solvej 3, Grindsted.

1950

1941
1943

1935
1936

Elmgaard, Ingrid, lærerinde, Fjelstrup.
Engberg, Olaf, Vorbasse.

Eskildsen, Kristian, sognepræst, Vester Vedsted, Ribe.
—

Inge, Borgergade 17, Grindsted.

—

Knud, Jyllandsgade 14, Grindsted.

Falk-Petersen, Gertrud, frue, f. Graversen, Klebæk, Lunderskov.
Fallesen, Carl, kommis, Engvej 27, Grindsted.

Falsted, Gerda, f. Sørensen, Drejersvej 51, Kolding.

1943

Fog, Peter Andreas, Søndermarken, Vejle.

1933

Fogstrup, lp, Nyvej 14, Jyderup.

1947

Frandsen, Erling Schou.

1950

Frederiksen, Arild, Faaborg, Varde.

1950

—

Birte Staarup, Bøvl Skole, Sdr. Omme.

1948

•—■

Grete Staarup, Bøvl Skole, Sdr. Omme.

1946

—

Iver Kr., Faaborg pr. Varde.

1946

— Poul Lønborg, Faaborg pr. Varde.

1943

Frich, Marie, f. Jensen, Agerbæk Skole, Agerbæk.

1951

Frifelt, Kirstine, Frifelt pr. Ølgod.

1948

Friis, Anna Birgit, Skjoldsgade 25, Esbjerg.

1948
1941

—

Hans L. Lundgaard, Søndergade, Bække.

Frøkjær, Jens Chr., stud, med., Sønder Langelund, Filskov.
Futtrup, Anders, Graasten Bank, Krusaa pr. Padborg.

1934

■

—■

Hans, skolebest., Dansk Privatskole Lyksborg, Paulinenallee 2,

Glücksburg.
1951

Graversen, Lene Grand, Arbejdshusvej, Sdr. Omme.

1948

Gregersen, Else Hjort, student, Engvej 21, Grindsted.

1950
1922

—

—

■

Jens Anton Hjort, Herlufsholm Skole, Næstved.

Mads, civilingeniør, Gregersen’s Patentregister, Vejlesøvej 76, Holte.

1924

Grove, William, sognepræst, Juelsminde.

1935

Grunnet, N. Tage, dyrlæge, Veterinary Department Lagos, Nigeria,

1945

Grysbæk, Kirsten, Paaby, Kolding.

1951

Græsholm, Hans Jørgen, Engvej, Grindsted.

West Africa.

1951

—

Jonna, Engvej, Grindsted.
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1937

1938

Grønlund, Ejner, ingeniør. Jernbanegade 6, Grindsted.
—

Grethe, f. Stensig, Jernbanegade 6, Grindsted.

1931

Gunge, Gudrun, f. Rasmussen, Bjørnøgade 15, Aalborg.

1922

Haarder, Hans, høj skoleforst. cand. mag., Rønshoved Højskole, Rinkenæs.

1949

Habekost, Erling, seminarieelev, Nr. Nissum Seminarium, Nr. Nissum.

1929

Hald-Madsen, Anders, disponent H. D., Bagsværd Hovedgade 65, Bagsværd.

1934

—

Jørna, f. Jørgensen, Bagsværd Hovedgade 65, Bagsværd.

1939

Hammerich, Anna Margr. Thorngaard, fru, Valbygaardsvej 76 B2 tv., Valby.

1948

Hansen, Axel Andreas Haahr, Lund pr. Mølby, Midtjylland.

—

Arne, »Ølgaard«, Randbøl.

—

Birthe Levin, Realskolen, Grindsted.

1951

—

Bodil Kaas, Brugsforeningen, Hejnsvig.

1946

—

Carl Emil, Vestergade 37, Grindsted.

1923

—

Ejnar, savskærer, Vandel.

1945

—

Ellen Margr. Hv.. Hovborg, Holsted.

1951

—

Else Marie Storgaard, Nygade, Grindsted.

1948

—

Erland, c/o frk. Kock, Højbjerghus, Maltbæk, Vejen.

1948

—

Finn Schmidt, Holsted Spare- og Laanekasse, Holsted.

195°
1950

—

Flemming, Nyboesgade 38, Vejle.

—

Gerda Lyhne, kontorelev, Allégade 2, Vejen.

1950

1946
1942

—

Grethe Marie, Hans Hansen, Bredebro.

—

Hans Marius, stud, jur., Taasingegade 22, Arhus.

1938

—

Harry, kommis, Fiskbæk, Herborg.

—

Henning, distriktsmontør, Frisvadvej 16, Varde.

1933

—

Herdis, f. Christensen, Engvej, Grindsted.

1947

—

Jacob, stud, med., Kollegium 5, værelse 197, Universitetsparken, Arhus.

1939
195°

—

Jutta, sundhedsplejerske, Nørre Allé 16, Grindsted.

■—■

Jørn, Vandel.

1941

—

Kenneth Vestergaard, A/S Varde Bank, Varde.

1951

—

Knud, Ansager.

—

Knud Birthin, assistent i DFDS, Guldsmedgade 24—26® tv., Århus.

1945

—

Knud Hardt, Glejbjerg Station, Glejbjerg.

1944

■—

Kurt Stephan Schiøtt, Strandparken 21, Århus.

1927

—

Mads, dyrlæge, Sdr. Felding.

1923

—

Peter, førstelærer, Hellevad.

1949

■—

Preben, Nordenskov.

1937

■—■

Severin, dyrlæge, Nørager.

1945
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Hartlev, Kirsten, bogholderske, Mølletoften 35 B, Horsens.

1922

Haugaard, Johanne, f. Stærmose, massøse, Brande.

1946

Have, Karen Margr., Bjerggade 46, Struer.

1945

Hennelund, Vagn Aage, Hovedskolen, Sdr. Felding.

Henningsen, Erik, Vestergade 140, Silkeborg.
1921

Hermansen, Kirstine, lærerinde, 17. Ormes Road, Kilpank, Madras, S. India.

1943

Hermansen, Helge, Kongensgade 28, Christiansfeld.

1945

Hoffmann-Hansen, Hilmar, bankass., Blaahøj Station.

1930

Holtegaard, Karen, cand, pharm., Frederiksborgvej 102 st. th., Kbhvn. NV.

Hey, Flemming, Søndergade 1, Kolding.

Holt, Sven, Monte Maiz, Cordoba, F.C.C.A., Argentina.

Hougaard, Gudrun, Hejnsvig St.
1951

Hougesen, Kurt Emil, Handelsbanken, Vejle.

1945

Hovaldt, Annelise, f. Kaalund, Vesterbrogade 13, Grindsted.

1922

Hovmøller, Sigurd Ingen, 1019, Sc. 25th. Str., Milwaukee, Wise., U.S.A.

1950

Hundebøll, Bente, »Vejle Husholdningsskole«, Vejle.

1951

Hundrup, Tanja, Engvej, Grindsted.

1936

Hviid, Karsten, ingeniør, Jernbanegade 11, Grindsted.

1940

—

Kiss, f. Hestehave, Jernbanegade 11, Grindsted.

1938

—

Thorkild, ingeniør, Dronningborgvej, Kastrup.

1950

1949

Høirup, Birte, Skolegade, Grindsted.
—

Ellen Chr., frue, lærerinde, Agnetevej 23, Lyngby.

—

Mogens, skolebestyrer, Skolegade, Grindsted.

—

Karen, Skolegade, Grindsted.

Højgaard, Kathrine, Vorbasse.

1945

Høst, Egon Aksel, bankassistent, Jernbanegade 1, Grindsted.

1945

Ibsen, Ib Falkner, bankass., Herning Handels- og Landbrugsbank, Herning.

1946
1927
1939

1951

—

Ruth, f. Wrang, 0. Allé 8, Grindsted.

—

Thor Falkner, bankass., Herning Handels- og Landbrugsbank, Herning.

Iversen, Anders M., bankkass., Ribevej 19, Bramminge.
—

Jens, bankass., A/S Varde Bank, Esbjerg.

—

Elin, f. Bjerg, A/S Varde Bank, Esbjerg.

Jacobsen, Anna, Agerbæk.

r945

—

Christian, sparekasseass., CF-pligtig 179, »Trægaarden«, Roskilde.

1943

—

Else, Telemarksgade ro1 th., København S.

1927

Jensen, Aage, isenkræmmer, Nørregade 33, Grindsted.

1938

—

Aage, Postbox 60, Lemvig.

1943

—

Aage Munk, stud, med., Regensen, København K.

1946

—

Anders Schelde, lærer, Den danske Skole ved Oksevejen,
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Flensburg Weiche, Flensburg.

>939

—

Annelise, f. Fog, købmand Jensen Hygum, Jelling.

1924

—

Anton, bankbogholder, Handelsbanken, Varde.

1943

—

Anton, murersvend, Vejlevej 13, Grindsted.

195°

—

Chr. Arvid Hedeg., bankelev, Sdr. Omme.

1951

—

Elna Kirstine, Fugdal, Hejnsvig..

1934

■—■

Else, Willemoesgade 701, København 0.

1934

■—

Else, f. Rasmussen, Møbelfabrikken, Auning.

195°

■—

Erling Donslund, Blaahøj.

194°

—

Erik Chr., maskinass.. Nørregade 25 B, Grindsted.

1949

—

Erik Langvad, sparekasseass., Utoft Plantage, Grindsted.

1947

—

Grethe Kjær, Ved Østerbjerg 2 st. th., Glostrup.

1945

—

Henning, Langkærgaard, Brande.

1945

—

Henry, kommuneass., Kommunekontoret, Vejen.

1948

—

Inga Gejl, Skovlund, Mølby, Midtjylland.

1951

-

1949
1950

—

—

•
1951

—

Inga Karen, Agerbæk.

Jens Jørgen Bækby, Vestergade 21, Grindsted.

Johannes Børge, Lego, Billund.
—

■

Karen Dybdahl, Sdr. Felding.

—•

Kirsten Else, Aalykke, Grindsted.

195°

•

1927

■—•

Meta, trafikass., Hersegade 1 A 2, Roskilde.

1946

—

Niels Jørgen, »Midtjylland«, Grindsted.

1951

—

Niels Hedeager, Bække.

1943
1946

■—

Olaf, trafikass., Hejnsvig.

■—

Olrik E., lærer, Birkeby, Sdr. Felding.

194°

—

Robert Rørmose, lærer, Jyllandsgade 33, Grindsted.

195°

—

Torben Roel, Trædballehus, Vejle.

1938

—

Tove, f. Grunnet, Egilsgade 56s, København S.

•—

Vilhelm, Vorbasse..

1

1951

—

Knud E. Hedeg., De unges Hjem, Hedensted.

S., portier, Hotel »Eyde«, Herning.

195°

Jeppe-Jensen, Lisbet, Sdr. Omme.

1949
1946

Jepsen, Gunnar, Skovlund pr. Mølby, Midtjylland.

—

Poul Lassen, »Slifsgaard«, Kragelund, Bække.

Jespersen, Gunhild, sygeplejeelev, Centralsygehuset, Herning.

1932

Helge, dyrlæge, Brædstrup.

>929

Poul Hugo, dyrlæge, Løsning.

>94°

64

—

Knud Anton, toldass., Skovroysvej 25, Tønder.

1949

— Niels Heinrich, elektrikerlærl., Jernbanegade ii, Grindsted.

1946

Jessen, Tage, Krarup Højgaard, Skive.

1941

Johannessen, Tage Bruun, bankass., Andelsbanken, Vejle.

1941

Johansen, Erik, ekspedient, Jernbanegade 9, Grindsted.

1950

■—■

Erna, Agerbæk.

1947

Johnsen, Tage, stud, med., Kollegium 6, værelse 274, Arhus.

1947

Jørgensen, Edith, Kærbæk pr. Ansager.

1921

-—

Ejnar, stadsskoleinsp., Borger- og Realskolen, Fakse.

1948

—

Inger Marie, Valdemar Sejers Allé 21, Ribe.

—

J. Dalgaard, frue, overlærer, Sjællandsgade 112, Fredericia.

1943

—

Grethe, f. Muller, Vestervænget 18, Roskilde.

1934

—

Magnus, journalist, Ths. R. Segelckesvej 7, Hjørring.

1930

—

Vagn Nedergaard, adjunkt, Libravej 1, Århus.

Kaalund, H. V., overportør, Vesterbrogade 13, Grindsted.

1942

■—

Thorvald, Sønderborggade 3, Århus.

1937

Kelly, Nora, f. Krøl, Nørregade, Grindsted.

1939

Kiær, Erik W., løjtnant, Hærens Officersskole, Frederiksberg Slot, Kbhvn. F.

1924

Kjalke, Poul, politimester, Rønne.

1922

Kjer, Lydia, f. Rasmussen, Vedelsgade 1152, Vejle.

1932

Kjestrup, Marie, f. Nielsen, Zeisesvej 4, Haderslev.

1932

Kjær, Aksel, landinspektør, Skivevej 18, Holstebro.

1940

Kjærgaard, Ellen, f. Brus, Faarup Mark, Jelling.

1940

Kjær-Olesen, Tage, vejass.. Søndre Landevej 43s, Sønderborg.

1945

Klange, Birgit, f. Hunsdahl, Skolen, Spjald.

1951

Knudsen, Aage, Slagteriudsalget, Troldhede.

■—

1944
1941

—

Leo Stråsø, lærer, Nørregade 32, Grindsted.

Bent Nørreg., Vibes Allé 4, Grindsted.

Knudsen, Carl Emil, Nyboesgade 63, Vejle.

1950

—

1945

—

Knud Jensen, trafikass., Chr. Winthersvej 84, Aabyhøj.

1937

■—

Thorkild, ingeniør, Helge Rodesvej 9, Århus.

Elna Outzen, Odinsvej 9, Aabyhøj.

1933

Korsgaard, Thorvald, kriminalbetjent, Nykøbing M.

1941

Kranold, Inge Søholt, f. Christensen, Mølle Allé 2, Valby.

1924

Krogsgaard, N. J., inspektør, Realskolen, Grindsted.

1945

Krupsdahl, Regnar, mejerist, Sdr. Felding.

1934

Krøll, Herman, ingeniør, Hedemannsgade 8, Århus.

1939

Kvers, Aage, ingeniør, Harsdorffsvej 1 B, København V.

—

Hedvig, frue, Realskolen, Grindsted.
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1943

Kvist, Holger, manufakturkommis, K.F.U.M., Søndergade 31, Horsens.

1946

Kvist, Lis, Kragelund Skole, Bække.

195°

Kølbæk, Peder Grau, Vester Bjerge, Sønder Felding.

1950

Ladegaard, Inger, Lund, Mølby, Midtjylland.

1941

Langer, Erik Dam, kommis, Hørby Brugsforening pr. Hørby.

1947

Larsen, Anny, Th. Langs Seminarium, Silkeborg.

1949

—

Betty, Skovlund pr. Mølby.

1939

—

Børge, bankass., Vestergade 72, Odense.

1947

—

Carl Johan, mekaniker, Nørregade 531, Grindsted.

1941

—

Hans Weis, A/S Sønderskov Teglværk, Nordenskov.

1949

—

Hilda, Lægeboligen, Rødding.

1924
1936
1920

—

Søren Poulsen, kæmner, Ansager.

Lauridsen, Marius, præst, Svendsgade 28, Vejle.
—

Ove, dyrlæge, Thyregod.

1921

—

Anna, f. Andreasen, frue, Thyregod.

1946

—

Ove, radiotekniker, Tøndervej 75, Kolding.

—

Svend Aage, elektriker, Skolegade 9, Thyregod.

1947

1942

Lawrence, Magda, f. Laursen, Skolegade 90A3, Esbjerg.

1945
1918

Licht, Hans Henrik, stud, jur.. Jernbanegade, Grindsted.

Leth, Georg, redaktør, Nørregade, Grindsted.

1942

—

Ketty, f. Bjerg, Jernbanegade, Grindsted.

—

Kirsten, Jernbanegade, Grindsted.

1942

Lindegaard-Hjorth, Inga, f. Hartlev, Hvidovrevej 84 A, Valby.

1929

Locht, Gustav, tricotagefabrikant, Egtved.

1940

Lorentzen, Lorents Ravn, Frederiksbejrg Trælasthandel, Læssøesgade 20,

1942

Lund, Bodil, f. Uhre Pedersen, Kvissel.

Århus.

1948
1938

•

—

—

•

Karl, Vejlefjord Sanatorium, Vejle.

Cecilie, f. Larsen, Sofienlund Teglværk, Ulstrup.

1949

Lunde, Birgit, Amtssygehuset, Tønder.

1949

Lundsfryd, Folmer, Gedved Seminarium, Horsens.

1951

Lundsgaard, Ann, Vestre Allé, Grindsted.

1951

Lyhne, Svend Aage, Borgergade, Grindsted.

1948

Lyngø, Henning Kr. Gejl, Skovlund, Mølby.

1938

Lysgaard, Anne, f. Riisbjerg Thomsen, Søndergade, Bording.

1944

Madsen, Gerda, Lindenstreet 29, Toronto, Ontario, Canada.

1951

•

1949

—
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—

Inger, Borgergade, Grindsted.

Johanne, Kirketorvet 16, Vejle.

■—-

Knud, lærer, Realskolen, Grindsted.

1943

—

Lilian Møller, f. Ravn, Hejnsvig.

1925

— Niels Møller, murermester, Lillerupvej 6, Rønde.

—

Vera, kontorass., Hørlycks Allé 12, Grindsted.

>947
1951

Marcussen, Birgit Marie, Starup Mejeri, Tofterup.

>95>

Mathiesen, Bernhardt, Kirkevejen, Vorbasse.

>944

—

Børge, sparekassefuldmægtig, Grindsted-Grene Sparekasse, Grindsted.

>944

Martinsen, Rachel J. Sindbjerg, Nr. Felding.

1951

Mehl, Aage, Jægersborggade 2, København.

>942

Mikkelsen, Edith, f. Fonnesbæk, Jernbanestationen, Verst.

>95i

—

Jenny, Tofterup.

I95>

—

Mads Christian, Troldhede.

>95°

—

Nancy, Aast Mejeri pr. Vandel.

>949

—

Søren Børsting, Vorup Planteskole, Randers.

1948

—

Werner, Aast Andelsmejeri, Vandel.

>948

— Verner Nordbæk, Ansager Andelsslagteri, Ansager.

>945

Modvig, Ester, Stubbevangen 9, Brønshøj.

1926

Mogensen, Dagny, lærerinde, Himmelev pr. Roskilde.

>949

—

Ruth, »Nedergaard«, Vandel.

>925

Mortensen, Thorvald, radiotekniker, Kibæk.

>95>

Moustgaard, Ninna, Filskov.
Munk, Anker, skolebestyrer, Aarup.

>939

—

Per, maskkinmester, Aarup.

>949

Mygind, Marie, Herningvej 38, Brande.

1951

Müller, Ole, Vejrup.

1923

Møberg, Marinus, bogbinder, Borgergade, Grindsted.

>947

Møbjerg, Morten, stud, theol., Frodesvej 40, Aabyhøj.

1951

Mølgaard, Karen, Statens Arbejdshus, Sdr. Omme.

I93Ö

Møller, Else, f. Møller, Vesterbro 844, Aalborg.

1950

—

Else Rita, Dosseringens Vuggestue, Ewaldsgade 1, København N.

>927

—

Rob. J., Stakroge.

>94>

Nikolajsen, Karl Heine St., revisorass., Vesterbrogade 1633, København V.

>949

—

Ellen, Hovborg Kro pr. Holsted.

1945

—

Niels Chr., tjener, Hovborg Kro.

1945

Nielsen, Aage Vind, mejerist, Egsgaard, Filskov.

1947

—

Andreas, lærer, Kærbæk pr. Ansager.

1937
1950

—

Arne, postbud, Sdr. Felding.

—

Bent Jul, Langelund, Filskov.
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1946

—

Bent Jørgen, »Solvanggaard«, Glejbjerg.

1949

—

Bruno A., kontorelev, Kærvej 7, Grindsted.

—

Cecilie, frue, Mariendalsvej 32 C3, København F.

—■

Ellen, damefrisør, Skolegade 25, Grindsted.

1940

■—

Ellen, f. Nielsen, Simmerstedvej 97, Haderslev.

1950

■—

Elna, Sdr. Omme Station, Sdr. Omme.

1944

—

Else Eva, f.. Thorning, købmd. Thorning, Borgergade, Grindsted.

1949

—•

Ester, Aast pr. Vandel.

1950

—

Gudrun, Brugsforeningen, Billund.

1944

—■

Gunnar Helle, »Midtjylland«, Grindsted.

1943

—

Hans Bolding, købmand, Vesterbrogade 61, Vejle.

—

Hans Helle, købmand, Viborgvej 1, Silkeborg.

1943

—

Johannes, Borgergade 8, Grindsted.

1947

— Kaj Moesgaard, Skolegade 21, Grindsted.

1950

—

Karen, Mølholm, Sdr. Felding.

1940

—

Knud Schmidt, lærer. Valmuevej 13, Kolding.

1933

—

Laurids, købmand, Spangsberg, Esbjerg.

1922

—

Laur., sognepræst, Vester Sottrup.
Magda, f. Hansen, Jernbanegade 23s, Kolding.

1924

—

1935

■— Nanna, f. Christensen, Skyttensvej 33, Holbæk.

1947

2942

—

Niels Norby, trafikmedhj., Billund.

—

Niels Otto, tjenerelev, Haandværkerforeningen, Vejle.

— O. C., bankass., Varde Bank, Esbjerg.

—
1949

Oluf Mondgaard, prokurist, Brogade 9, Korsør.

—■ Ove Sjøgreen, bankelev, H. C. Ørstedsvej 291, København V.

1937

— Peder Jacobi, bogholder, Andels-Svineslagteriet, Vraa.

1947

— Vagn Aage, Statsseminariet, Tønder.

1941

— Willy Verner, uddeler, Brugsforeningen, Spandet pr. Arnum.

1924

Nordbek, Svend Aa., fuldmægtig, Den kellerske Anstalt, Brejninge.

1945

Nordbjerg, Holger, Sjællandsgade 18, Grindsted.

1939

Nordentoft-Nielsen, Erling, sekretær, Nordkrog 12, Hellerup.

T947

Norge, Carlo, Stilbjerg pr. Billund.

1937

Nørgaard, Carl, Henrik Ibsensvej 441, København V.

1927

Nørup, Viggo, jernbanedetektiv, Skovvejen 50, Århus.

C927

Oehlenschläger, Ejner, repræsentant, J. P. Jensensvej 11, Grindsted.

r929

—

Johs. G., prokurist, Engvej 29, Grindsted.

Olsen, Anna, økonoma, Grønland.
1929

68

—

Etta, f. Mortensen, g. m. læge Viggo Olsen, Kalundborg.

1928

—

Evald, bankfuldmægtig, Varde Bank, Esbjerg.

1948

■—

Grete, Dronning Louises Børnehospital, Øster Farimagsgade 34,

1948

—

Jenny, husass. sorenskriver Kloumann, Røtnes Maura, Norge.

København K.

1944

Olesen, Anders Larsen, assistent, Herstedernes Kommunekontor, Taastrup.

1938

—

Bent Anker, Grand Hotel, Grindsted.

1942

—

Else, f. Thrane, Grand Hotel, Grindsted.

1925

—

Ingeborg Kjeldgaard, f. Mehren, Evas Allé 19, Glostrup.

1939

—

Vibe Anker, Østersøgade 94s, København 0.

1920

Ostenfeld, Ruth, f. Christensen, Dalgas Avenue 172, Århus.
Paarup, Hans Børge, kontorist, Borgergade 8, Grindsted.

1944

—

Preben, boghandlermedhj., Stemannsgade 71, Randers.

1948

Pagh, Dagny, Blaahøj St.

1920

Pedersen, A. Benned, sognepræst, Gimming pr. Randers.

1927

—

Sofie, f. Klitgaard, frue, Gimming pr. Randers.

1938

—

Anna E. Uhre, Jullingsholm Mølle, Sdr. Omme.

1948

—

Karl Viggo P., »Højskolegaarden«, Hadsten.

1922

—

Kristen, skolebestyrer, Vejen Realskole, Vejen.

—

Margrethe, frue, Vejen Realskole, Vejen.

1939

—

Edith Hartmann, f. Poulsen, »Rønnegaard«, Skads, Vester Nebel

1939

—

Egon Bøgeskov, lærer, Østre Kirkevej 15, Herning.

1946

—

Elinor Wisler, Borgergade 4, Grindsted.

1948

—

Else Lund, journalist, Chr. Winthersvej 40, Vejle.

—

Esther, f. Wedel, Frederiksgade 13, Odense.

1944

—

Hans Olav Korsgaard, »Arvadgaard«, Blaahøj.

1950

—

Hartvig, Sdr. Felding.

1927

—

Heine Skovborg, civilingeniør, Nørresøvej, Viborg.

—

Henning Arve, mekaniker, Skolegade 17, Grindsted.

pr. Esbjerg.

1950

— Inge, Danmarksgade 16, Herning.

1931

— Knud, kontorass., Skolegade, Grindsted.

1951

— Kurt, »Nærumgaard«, Nærum.

1951

— Litta, Filskov.

—

Maja, overlærer, Dronningborgvej, Kastrup.

1947

— Martha S., »Nedregaarden«, Sdr. Omme.

1936

—

Nanna Kjær, f. Clausen, Molbecksvej 141, Valby.

1947

—

Rita, kontorass., Nørre Allé, Skanderborg.

1935

—

Svend Leo, kommis, Vesterbrogade 22, Vejle.
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1948

1944

—

Vagn Birkelund, Stakroge.

Petersen, Viggo Lorentz Koregaard, »Arvadgaard«, Blaahøj.
Pettersson, Sv. Aage, skoleinspektør, Aakirkeby.

1924

—

Kamma, f. Christensen, frue, Aakirkeby.

1919
1950

Plagborg, Julius G., bankbestyrer, Vestergade 22, Grindsted.

1937

Porst, Else, f. Grunnet, Hotel »Dagmar«, Ribe.

1933

Poulsen, Aksel, repræsentant, Bellisvej 8, Varde.

—•

Kaj, handelslærling, Vestergade 22, Grindsted.

Carl Hjort, ekspedient, Stakroge.

1941

—

1943

—

Grethe, Vævestuen, Agerbæk.

1943

—

Per G., stud, theol., Borchs Kollegium, St. Kannikestræde 12,

1937

—

Simon, dyrlæge, Ørnhøj.

1943

—

Søren Hjorth, kontorass., Sønder Allé 26, Rødding.

København K.

1920

Prægel, Anna Sofie, f. Holt, cand, pharm., Otto Sverdrupsvej 9, Århus.

1920

Præstegaard, Aage, snedker, Fynsgade 5, Grindsted.

1930

—

Edith, Lundevej, Brudager pr. Vejstrup.

1951

—

Elna Kristine, Sønderby, Grindsted.

1951

—

Grethe, Jernbanegade, Grindsted.

1949

—

Gunhild, Jernbanegade 15, Grindsted.

1943

-—

Hanne, Mejlgade 48, Århus.

1925

—•

Nanna, f. Møller, Jernbanegade 15, Grindsted.

—

Tove, Stenderup pr. Kroager.

Præstholm, Sv. E., sognepræst, Føvling.
1922

Quesel, Margrethe, f. Holm, Nr. Nebel Realskole, Nr. Nebel.

194°

Raahede, Anna, f. Dejgaard, Salling Ungdomsskole, Jebjerg.

1936

Rahbek, Chr., kommis, Sdr. Felding.

1945
1946

—

Hans, boghandlermedhj., Sdr. Felding.

— Nancy, f. Andersen, Nygade 18 A, Grindsted.

1922

Rahbek-Sørensen, Richard, 99 Manchester Road, Wilmslow, Cheshire, England.

1934

Rasmussen, Andreas Th., planteskoleejer, Stenagergaards Planteskole, Højmark,

Randers.
1930

—

Else-Margrethe, f. Pedersen, Strandby Plads i2, Esbjerg.

1948

—

Henning, bogholder, Nygade 12, Grindsted.

194°

—

Knud Revald, ingeniør, »Audebo« pr. Maarsø.

194°
1936

—

Peter Lumbye, kok, Strandvejen 53, Middelfart.

—

Tove, f. Torbensen, Vestergade 25, Grindsted.

Raunkjær, Kristian, Øster Aabølling pr. Frifelt.
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1949
1936

Raunkiær, Jørgen, Gerbrandsvej 8, København S.

1938

Richardson, Karen, f. Fallesen, »Green Acres«, 41, Westbourne Avenue,

1927
1920

Riis, Snefrid, f. Nielsen, Tiist Brugsforening pr. Mundelstrup.

Refer, Bent, skovfoged, Store Sankt Mikkelsgade r8 A3, Viborg.
Emsworth, Hants, England.

1924

Riising, Chr, farmer, Northclif, W. Australia.

—-

Jørgen Terp, dyrlæge, Ringgade 19, Sønderborg.

>947

Rikhof, Elin, Hejnsvig.

1947

Rosenkilde-Hansen, Aase, Søndre Kongevej 22, Kolding.

1823
1928

Rosenmai, Thomas, 6714, Indian Ave., Chicago III., U.S.A.

1949
1936

Rømer, Annelise, kontorelev, Vejlevej 30, Grindsted.

1947

Schelde, Aase, Søndergade, Bække.

1942

Rude, Hanne, f. Lindsted, Bjørnøgade 214, Aalborg.
Sadolin, Vagn, forretningsfører, Rondalsvej 27, Fredericia.

—

Holger, stud, mag., Cité Estudiantine Paul Heger, Avenue Paul He

ger 22, Bruxelles.

Schiørring, Ejnar, arkitekt, Vestergade, Grindsted.

1947
1949

Schmidt, Esther, f. Christensen, Skolegade, Bække.
—

Kaj, Jelling Landevej 30, Vejle.

Schrøder, Vagner, Nørregade 2, Grindsted.
1949

Schydt, Helge, tandlæge, Nørretorv 2, Vejle.

1947

Schønning, Else, Nørregade, Grindsted.

1935

—

Ernst, kontorist, Varde Trælasthandel, Varde.

1946

Sevel, Vibeke, f. Hansen, stud, pharm., Kammerraadensvej 21, Hørsholm.

1950
1942

Simonsen, Svend Aa., Baldersbæk, Holsted.

1948

Skjoldbjerg, Karen Sønderg., f. Jensen, Hvejsel pr. Jelling.

Sillassen, Børge, Faaborg, Varde.

Skov, Ejvind, malermester, Jernbanegade 20, Grindsted.

•—

Gunnar, »Kronborggaard«, Karup J.

1949
1920

Skovbjerg, Ejler, dyrlæge, Ølgod.

1946

Skovhøj, Else Kristine Uhre, f. Pedersen, Møllen, Sdr. Omme.

1940

Skovsted, Margit, Syrenvænget 9, Odense.

1944

Sort, Gudmund Thomassen, Sdr. Langelund, Filskov.

1951
1948

Sparre, Otto, Bregnerødgade, København N.
Spicker, Folmer, Fynsvej 53, Kolding.

1934

Staby, Anton, Hejnsvig.
Storgaard, Anders, fuldmægtig, Adelgade 73, Hobro.

1934
1932

■—
—

Børge, forretningsfører, Hansens Hotel, Grindsted.
Edith, servitrice, Hansens Hotel, Grindsted.
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195°

Stoustrup, Charlotte, St. Østergaard, Vesterlund.
Svejgaard, Aase, Andelsmejeriets Udsalg, Aars.

1927

Søes, Anna, f. Jensen, Købmandsgaarden, Gesten.

1949

Sønderby, Grethe, boghandlerelev, 0. Allé 23, Grindsted.

1942

Sondergaard, Arne, Laksegade 6, st., København K.

1935

1938

—

Ernst, bankkasserer, Nørregade 42, Grindsted.

Inge, f. Madsen, Nørregade 42, Grindsted.

Sørensen, Annelise Kolding, f. Pedersen, Dalgasgade 17 A i, Herning.
195°

—

Bent, Brogade 12, Vejle.

1942

—

Bente Egholt, Store Møllevej ro2 tv., København S.
Betty, Norgesgade 181 tv., Esbjerg.

1944

—

1924

— Johs. G., telegramredaktør ved Berlingske Tidende’s udenrigspolitiske

1936

—

Børge Kildegaard, overtrafikass., Eskimovej 17, Århus.

1941

—

Lis Kildegaard, f. Magnussen, Eskimovej 17, Århus.

1951

—•

Edith Eeg, Sønderby, Grindsted.

1936

—

Gudrun, f. Heebøl, lærerinde, Ansager Skole, Ansager.

nyhedstjeneste, Pilestræde 34, København K.

1949

—

Hans Vinther, Nørre Nissum Seminarium, Nr. Nissum.

195°

—

Harald, Nr. Nissum vestre Skole, Nr. Nissum.

1947

—

Knud Moltke, Stenderup pr. Krogager.

—

N. P., pastor, Humlehaven 40 A, Valby.

1924

—

Petrea Gaarde, massøse, Borgergade 13, Grindsted.

1924

—

Petra Hostrup, f. Andreasen, Jyllands Allé 41, Århus.

1948

—

Rudolph Winther, Nørre Allé 96®, Århus.

—

Valter, læge, Aldersrovej 39, Århus.

1927

Søørhus, Solvejg, f. Lauridsen, Wesselsgate 121, Oslo.
1937

Tårnhøj, Mippe, f. Nielsen, Rahbeks Allé 18, København V.

1948

Therkildsen, Annelise, stud, odont., Berggreensgade 42, København 0.

1949

Therkelsen, Ella, gymnasieelev, Grindsted.

1944

Therkildsen, Preben Orum, Øster Hougvej 16, Middelfart.

1923

Thomsen, Harald, lærer, Ansgarskolen, Slesvig.

—

K., bibliotekar, Borgergade, Grindsted.

1925

—

Ruth, f. Hansen, Strandgade 7, Vejle.

1951

—

Svend Erik Thomsen.

1927

■—

Sigurd, Missionshotellet, Vorbasse.

1947

Thorstensen, Carlo, kommunelærer. Garder 606 Thorstensen, Livgardens Ka
serne, København.
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Thrane, Hans Fr., Vestergade, Grindsted.

1920

Thulesen, E. M., præst, Algade 8o, Vordingborg.

1949

Thyregaard, Inger, bankelev, Handelsbanken, Grindsted.

1931

Tranberg, Børge, overtoldass., Tønder.

1950
1950

Uhd, Inger, Skovlund, Mølby, Midtjylland.

1945

Ungstrup, Ejgil Evan, radiotelegrafist, Jespervej 98, Hillerød.

1941

Vad, Bent Strange, Nordisk Kollegium, Strandboulevarden 32, Kbhvn. 0.

1942
1945

Uldbæk, Elvin, Ansager.

—

Jacob, kontorass., Vigerslevvej 336, Valby.

—

Tove K., sygeplejeelev, Frederiksberg Hospital, København F.

1946

Vemmelund, Sigurd, gymnasieelev, Guldborgvej 37s, København F.

1919

Vestergaard, Børge, trafikkontrollør, Liljevej 14, Gentofte.

194°

Vestergaard, Jens, postass., Zinnsgade 73, København 0.

1948

Vinbech, Lilly, Starup Plantage, Tofterup.

1932

Vinter, Aage, rejseleder, Høirups Selskabsrejser, Grindsted.

Voigt, Richard, kommunelærer, Hovedgaden 14, Hedehusene.
1949

Winther, Lis, Bethesdavej 711, Århus.

1944

Øhlenschlæger, Carl Chr., bogholder, Sdr. Felding.

1946

Østerby, Rasmus, Jernbanegade 21, Grindsted.

1948

—

Henrik, gymnasieelev, Jernbanegade 21, Grindsted.

1949

Østerbye, Per, gymnasieelev, Herlufsholm pr. Næstved.

1951
1922

Østergaard, Ernst, sparekassedirektør, Hobro.

—

Poul, Herlufsholm pr. Næstved.
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