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GRINDSTED
KOST- OG REALSKOLE

Beretning om skoleåret 

1952—53

51. 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: 11582



o

Årsfesten

Lørdag den 20. juni 1953.

Kl. 13,30 Gudstjeneste i Grindsted Kirke ved pastor Alfred Kristensen, 

Kauslund.

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 12. august kl. 10.

Grindsted Realskole i juni 1953.

Mogens Høirup.



Grindsted Kost- og Realskole

er oprettet som privatskole i 1902 og har siden 1917 haft ret til at dimittere 

til aim. forberedelseseksamen (»præliminæreksamen«), I årene 1917—52 

har 960 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. Såvel 

fransk som latin skal medregnes i eksamensgennemsnittet.
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Kostskolen

Der føres tilsyn med kostelevernes lektielæsning. — Kosteleveme har 
pligt til at deltage i 1 times legemligt arbejde daglig (havearbejde, opryd
ning o. s. v.). Bortset fra gulvvask skal de selv holde deres værelser i orden.

Fritiden søges udfyldt med sport, fællesture o. a.
Kosteleverne skal hver søndag skrive brev til deres hjem. Det forudsættes, 

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

Kosteleverne medbringer sengeklæder, lagner, håndklæder, støveklude, 
toiletrekvisitter og en kuffert eller kommode til tøjet. Alle personlige ejen

dele (også sengetøj) skal vare mærkede med elevernes forbogstaver. Hver 
3. uge sendes vasketøj hjem, det er derfor nødvendigt, at eleverne har ekstra 
skiftetøj til sengene.

Eleverne indtager alle måltiderne sammen med skolebestyreren og hans 
familie samt de lærere, der spiser på skolen. —r 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 udover skolerekvisitter foretages fra hjemmet.

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

185 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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Skolepenge

Skolepenge betales i 10 rater forud i månederne september—juni incl.
1. realklasse: 27.60 kr. pr. rate
2. » 30.00 - - »
3. » 31.20 - - »
4. » 33.60 - - »
5. » 37.20 - - »

Brændselspenge er 36 kr. årlig og betales af kosteleverne i 2 rater,, 1. okt. og 1. 
febr., af de øvrige elever i 10 rater å 3.60 kr.

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

For undervisningen i fransk og latin, der ligger uden for normalplanen, betales ekstra. 
For fransk i 10 rater, for latin i 2 rater og forud.

Som en betryggende ordning for såvel hjem som skole tilgår der hjemmet en med
delelse, såfremt der efter den 15. i en måned er restance for 2 rater skolepenge.

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.

Nye elever skal møde med lægekort.

Fripladser

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

For finansåret 1949—50 havde Grindsted^Kommune bevilget et beløb, der anvendtes 
til procentvis (20 pct.) nedsættelse af skolepengeydelserne for elever fra kommunen. 
Dette tilskud kommer uden ansøgning alle 'de elever til gode;, som har hjemme i Grind
sted 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 1. 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.
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Ordensregler

Forsømmelser
Såvel for skolen som for hjemmets skyld må enhver 

forsømmelse skriftligt meddeles skolen.

Gymnastik
Drengenes gymnastikdragt består af et par hvide sko, 

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

benklæder samt gymnastiksko. Der gøres udtrykkeligt op
mærksom på, at pigerne skal sy deres egen gymnastikdragt i 
skolens håndarbejdstimer. Den nye 5. kl. går straks i gang 
med dette håndarbejde ved skoleårets 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 periode kræves lægeattest.

Karakterbøger
En gang i hvert kvartal får eleverne karakterbøger 

med hjem til forevisning og underskrivning.

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

og må erstattes.

Konfirmation
Skolen ser helst, at forberedelsen finder sted i vin

terhalvåret i 3. realklasse. Konfirmationen kan sikkert 
efter aftale med præsten henlægges til det følgende efterår.

Frikvarter
Ønsker hjemmet, at en elev bliver inde i frikvarte

ret, må skriftlig meddelelse herom sendes til skolen.
Eleverne må ikke uden tilladelse forlade skolen i 

frikvarteret.

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.
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Sparsommelighed
Skolen anmoder indtrængende hjemmene om, at ele

vernes lommepenge indskrænkes mest muligt, så bør
nenes »slikken« ikke tager overhånd, og samtidig beder 
vi om, at hjemmene støtter skolens arbejde for den 
opsparing, der praktiseres i de forskellige klasser.

Penge og værdigenstande
må aldrig opbevares i frakkelommer eller tasker, men kan de
poneres hos en lærer til skoletidens ophør.

Skolebøger og boghjælp

For at spare hjemmene for unødige udgifter til skolebøger har skolen truffet aftale 
med byens boghandlere om at købe og sælge pæne, brugte bøger. Ved denne ordning 
kan udgifterne nedsættes med ca. 40 %. Ikke mindst af den grund kræver skolen, at 
alle bøgerne til stadighed er forsynede med solidt omslag.

Staten yder et mindre tilskud til boghjælp, som søges ved henvendelse til skolen; 
desuden har afgangsklassen indført den gode skik at aflevere en del af deres bøger 
til et boglegat for trængende kammerater. Det har til eksempel betydet, at ikke min
dre end ca. 500 skolebøger gratis er udlånt til elever fordelt i alle klasser. Det er 
nærliggende at udvide dette udlån til en bogombytning, idet elever, der rykker op, 
afleverer afbenyttede bøger og får brugbare i stedet. Vi har drevet denne ombytning 
et par år, men den 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 heldig, 
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 be
nyttes 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 overskriv
ninger af gloser; især er mange franskbøger og stiløvelser uanvendelige af den grund.

Afgangsholdet 1952

Forældres eller værges stilling og bopæl er vedføjet i parentes.

A. klassen
1. Boris Bendixen (redaktør, København) ........................ 12,92 points
2. Dorete Bøjgåtd * (gårdejer, Blåhøj)............................ 14,33 —
3. Karl Johan Husted * (Møller, Vorbasse)........................ 13,42 —■
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Dimittender 1952



4. Else Anny Jensen * (gårdejer, Vorbasse) ....................... 14,28 —
5. Holger Tage Jensen * (gårdejer, Eg) ........................... 14,29 —
6. Ingrid Kristiansen * (førstelærer, Okslund) ................... 11,77 —
7. Niels Peter H. Madsen * (arbejdsmand, Nordenskov)... 13,93 —
8. Arne Ib Mikkelsen * (postbud, Grindsted)................... 13,50 —
9- Henning Mogensen * (snedker, Randers) ................... 14,25 —

10. Ellen Mortensen * (landmand, Filskov)........................... 14,38 —
11. Harry Mæng ** (landmand, Bække) ........................... 14,22 —
12. Elly Nielsen * (hotelejer, Skovlund) ............................... 12,35 —
13. Evald Sjøgreen Nielsen * (vulkaniser, Grindsted).......... 13,36 —
14. Evald Nørgård Nissen * (gårdejer, Grindsted)............... 13,36 —
15. Søren Viggo Pedersen * (enke, Hejnsvig)................... 13,99 —-
16. Inge Nedergård Sørensen * (førstelærer, Donslund)... 14,53 —
17. Leif Østergård Sørensen * (gårdejer, Donslund).......... 12,55 —
18. Poul Henning F. Thomsen ** (gårdejer, Vorbasse)...... 14,00 —
19- Asta Warming * (mejeribestyrer, Vorbasse) .............. 13,37 —

B. klassen
1. Aksel M. Andersen * (bogholder, Stakroge)................... 11,78 •—
2. Ib Carlsen * (maskinhandler, Horsens)....................... 14,34 —
3. Inger Bjelskov (førstelærer, Sdr. Felding)....................... 13,18 —
4. Karen Ingrid Eskildsen * (snedkermester, Grindsted)... 13,92 —
5. Bodil Hansen ** (dyrlæge, Sdr. Felling)....................... 14,28 —
6. Inga Dorrit Hansen * (restauratør, Grinsted).............. 13,58 —
7. Anna Lise Østergaard Hermansen * (gårdejer, Agerbæk 13,10 —
8. Frank Mølgård Jensen * (vognmand, Sdr. Omme)...... 13,24 —
9- John Jensen (maskinhandler, Krogager)...................... 12,14 —

10. Jens Peter Jeppe-Jensen * (dyrlæge, Sdr. Omme)......... 12,90 —
11. Anna Lise Johansen ** (gårdejer, Agerbæk)................... 13,88 —
12. Bjarne Jørgensen (overbetjent, Sdr. Omme)................... 12,09 —
13. Knud Klit * (tømmerhandler, Agerbæk)...................... 12,72 —
14. Anders Krogsgård ** (skoleinspektør, Grindsted)...... 14,45 —•
15. Marie Lund * (uddeler, Stenderup) ..........   14,52 —
16. Ingrid Pedersen * (vognmand, Stakroge) ................... 13,93 —
17. Kirsten Rasmussen ** (kommuneass., Grindsted)...... 14,74 —
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18. Inge Birgith R. Rechnitzer * (kommis, Grindsted)....... 13,78 — 
* 3 fr. sprog.

** 4 fr. sprog.

Flidspræmier

Elevforeningen, Rotary i Grindsted og byens boghandlere havde skænket smukke 
flidspræmier, der tilfaldt følgende:

Elevforeningens præmie, der altid tilfalder den højeste eksamen, vandtes af Kirsten 
Rasmussen. Rotarys, der gives til den elev, der gennem kammeraternes skriftlige 
afstemning udpeges som den bedste kammerat, tilfaldt også Kirsten Rasmussen.

De øvrige præmier blev givet til Marie Lund, Inge Nedergård Sørensen og Leif 
Østergård Sørensen.

Lærerpersonalet og fagfordeling

Mogens Høirup: Historie og sang.
Niels Krogsgård: Regning og matematik.
Fru Hedvig Krogsgård: Dansk, regning og matematik.
Leo Stråsø Kjær: Engelsk, tysk og fransk.
Fru Herdis Hansen: Gymnastik, håndarbejde og skrivning.
Fru Solveig Brink Nielsen: Engelsk, tysk, fransk, dansk og sang.
Knud Madsen: Dansk, regning, matematik, naturhistorie, fysik og gymnastik. 
Frk. Birthe Levin Hansen: Geografi og naturhistorie.
Kåre Fog Brøns: Dansk, historie, regning, fysik og gymnastik.
Fru Randi Stendevad: Engelsk, tysk, fransk, tegning og historie.
Agner Kramer: Engelsk, latin, historie og regning.
Frk. Ella Therkelsen: Tysk, engelsk, historie og skrivning.

Forskellige meddelelser

På lejrskole i Mørkholt

Begge lejrskolehold var i år ude i september — 1. hold 1. sept.—6. sept. 
og 2. hold 15. sept.—20. sept. — Selv om holdene blev ledet af forskellige 
lærere, var programmet nogenlunde det samme for begge hold: Enkelte 
større udflugter (Fredericia, Brejninge Aandsvageanstalt og en sejltur på 
Vejle fjord med landgang på den anden bred) og ellers gruppearbejde i 
lejrskolens omegn.
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Grupperne arbejdede med zoologiske, botaniske og geografiske opgaver 
m. m., og selv om vi efterhånden kom et stykke hen i september, var der 
nok at tage fat på.

1. hold lededes af hr. Madsen alene. De havde rigtig godt vejr og 
kunne slutte lejren med et dejligt lejrbål, ved hvilket hr. Høirup og flere 
lærere hjemmefra var gæster.

2. hold lededes af hr. Brøns og frk. Levin. Vejret lagde ingen hindringer 
i vejen for udendørs arbejde; men bade- og »dase i solen«-sæsonen var 
forbi. Kun nogle få standhaftige vovede sig hver dag ud i de salte bølger, 
hvis temperatur måleholdet kort forinden havde fastslået til 9—10° (med 
indbyrdes uenighed på op imod 2°). De øvrige, drenge som piger, motione- 
redes imens særdeles grundigt af hr. Brøns, i hvis træningsprogram der 
blandt andet indgik et imponerende styrtløb ned til stranden og op igen. 
Vi sluttede på dette hold ikke med lejrbål, men med en hyggelig indefest, 
ved hvilken hr. og fru Høirup var gæster.

Bagefter tænker man så på, hvad eleverne egentlig har fået ud af det. — 
Efter deres reaktion at dømme i hvert fald skoletidens helt store oplevelse, 
som de vil huske længe efter, at både kvadratrødderne og de puniske krige 
er glemt.

De har også prøvet at være turister på en udbytterig måde, d. v. s. en 
slags opdagelsesrejsende, der virkelig gør et stykke arbejde for at lære den 
fremmede egn at kende og ikke blot passivt lader sig lede rundt blandt 
seværdighederne. — De har endvidere prøvet lidt af den »arbejdsskole- 
form« med selvstændigt gruppearbejde, som man ellers desværre kun kan 
drives så lidt i en eksamensskole. Det kundskabsmæssige udbytte tror vi er 
ret begrænset. Det er så umådelig kort tid. man kan ofre på de enkelte 
fagområder. Men vi har i hvert fald været glade for vort lejrskolearbejde, 
og den ramme, vi i år havde om det i V. A. G.s hus med hr. og fru Larsen 
som værtsfolk, var på mange måder ideel, så vi håber også at kunne komme 
der næste skoleår.

Kåre Brøns. Birthe Levin Hansen.

Biblioteket
Skolen har stadig en stor samling af morskabsbøger, som vore elever har 

haft megen glæde af. Ialt har vi ca. 1200 bøger, og det er lykkedes os at 
holde bestanden vedlige, da eleverne er flinke til at forære os bøger, som
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ellers ville stå til ingen nytte derhjemme 
på reolen. Desværre har udlånet været be
grænset til 5. og 6. kl., da de ældre elever 
sidste år glemte at aflevere alt for mange 
af vore bøger. Udlånet er gratis. Der har 
været bogbytning to gange om ugen, og 
nogle flinke elever har været til megen 
hjælp ved dette arbejde.

»Hvad skal vi læse?«, har Georg Bran
des sagt. »De bøger, der tiltrækker og 
fastholder os, fordi de passer netop for 
os. Disse bøger er for os gode.«

Leo Stråsø Kjær.

Films i skoleåret 1952—53
Skolen har fast aftale med Statens Filmscentral, der leverer en ugentlig 

film. Desuden modtager skolen lysbilleder gennem skolecentralen i Esbjerg, 

ca. 15 serier årligt.

Følgende films er forevist:

1. Når tågen letter.

2. Fra Buenos Aires til Eldora.

3. Grundstoffernes forvandling.

4. Billeder af Danmarks dyreliv.

5. Vandedderkoppen.

6. Gedden.

7. Skruptudsen.

8. Træk af storkens liv.

9. Gasværket.

10. Det danske dagblad.

11. Tabu.

12. Vadefugle.
Knud Madsen.

12



Gaver til skolen

Vi har i år med tak modtaget:

Søren Krog: Pig af hulepindsvin.
Frk. Olsen: Havkat, grønlandsk marmor og glimmer.
Signe Ulsø: Fiskeørn.
Anker Sørensen: Bikage.
Axel Madsen: Ræv.
Fru Ulsø: Grævling.
Verner Sørensen: Toplærke.
Kirsten Jøker: Sølvmåge. Knud Madsen.

Af skolens dagbog

5. maj sang vi morgensang på skolepladsen og hejste sammen flaget på 
Danmarks frihedsdag.

6. maj begyndte skriftlig eksamen.
15. maj havde vi besøg af tuberkulosestationen.
29. maj begyndte mundtlig eksamen.
31. maj—3. juni var kosteleverne på den traditionelle pinsetur med hr. 

Kjær. Turen gik denne gang til Esbjerg og Ribe.
15. juni begyndte oprykning i alle klasser.
24. juni udsendtes årsskriftet, der var noget forsinket. På grund af sKolens

50 års jubilæum fremtrådte det i ekstra smukt udstyr.
28. juni havde vi afslutning. Denne prægedes stærkt af det forestående 

jubilæum, men forløbet var det sædvanlige med gudstjeneste, translokation, 
generalforsamling, dans og bål i det skønneste vejr ved Troensø.

20. august begyndte vi det nye skoleår. Vi bød velkommen til 2 nye med
arbejdere, Kramer og Ella Therkelsen. Desværre var skolens elevtal så 
stort, at der måtte lejes et klasselokale på Teknisk Skole..

22. august fripladsmøde på skolen.
30. august afholdtes en meget vellykket lærertur til Vejrs.
1. september var der kostelevtur til Kvie Sø, og samme dag rejste 8b på 

lejrskole til Mørkholt sammen med hr. Madsen.
2. september aflagde Høirups besøg på lejrskolen.

13



4. September var der igen besøg på lejrskolen, idet Høirups og Krogsgårds 
var med på Voss Fabrikerne i Fredericia.

12. september var der idrætsdag i Varde, hvor Grindsted hævdede sig 
smukt.

15. september rejste så 8a på lejrskole sammen med frk. Levin og Brøns.
1. oktober blev vi alle fotograferet — enkeltvis.
16. oktober så vi en grønlandsfilm.
18. —25. oktober holdt vi efterårsferie.
1. november var årets store begivenhed, idet skolen kunne fejre sin 50 

års fødselsdag. Dagen var skolefridag. Til frokost var indbudt repræ
sentanter for de myndigheder, skolen har tilknytning til, gamle medar
bejdere ved skolen samt flere andre, og om aftenen samledes gamle elever 
i stort tal i teatersalen for at fejre deres skole.

2. november kunne så skolens nuværende elever fejre den årlige skolefest, 
der på grund af jubilæet var særlig festlig. Der opførtes et par billeder 
af skolens liv for 25 år siden og om 25 år. Mange små piger i farve
strålende dragter opførte: Blomsterne synger.

20. november tog pastor Fenger, der nu er sognepræst i Ensted, afsked med 
skolens elever.

26. november viste Jørgen Bitsch sin afrikafilm.
18. december kom Horsens byorkester med sin årlige koncert.
20. december—6. januar havde vi juleferie.
6. januar havde vi besøg af den svenske rejselektor.
8. januar rejste Høirup til København til det nordiske skolepatruljemøde.
14. januar havde vi besøg af »Jyllandsposten«, der ønskede et interview med 

skolepatruljerne. De skulle også have været fotograferet, men vejret var 
det slettest mulige —• øsende regnvejr.

27. januar viste Falk-Rønne sin film fra Greven af Monte Cristo’s ø.
20. februar havde skolen besøg af inspektør Østerby, Fredericia, der 

inspicerede fagene engelsk, tysk og fransk.
1. marts tog Høirup på censorrejse til Nordjylland.
2. marts var der igen besøg af en inspektør, nemlig gymnastikinspektøren.
1. —8. april havde vi påskeferie.
17. april begyndte vi terminsprøven.
20. april havde vi atter besøg af tuberkulosestationen.

Med disse udpluk af begivenheder gennem 12 måneder slutter vi 1. maj 
1953.

Hedvig Krogsgård.
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»Mesterlektiens klub« 1952—53
9 . klasse har som tidligere år holdt klubmøde de lørdage, hvor klassen 

havde prøve i skriftlige fag. Vort program har i årets løb været så afveks
lende som muligt. Vi har haft diskussioner med emner som: For og imod 
atlantpagten (indleder redaktør Christensen, her), ungdom og religion 
(indleder to klassekammerater). Vi har hørt en del foredrag ved konsulent 
Stendevad, redaktør Leth, frk. Levin Hansen, overlæge Østerbye og post
mester Olesen, og vi takker for disse bidrag, ligesom vi takker skolen og 
vore to klasselærere Krogsgaard og fru Brink Nielsen for god hjælp i klub
arbejdet. Det har været os en glæde at se, at så mange kammerater har 
sluttet op om klubarbejdet trods en lang og trættende skoledag forøget 
med skriftlig prøve.

Vi har mange og gode minder fra dette klubkammeratskab.

P. b. v.: Ernst Madsen, 9. a.

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

pågældende klasser, har nu eksisteret i 3 år og aflægger nedenstående 
beretninger. 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
Vi fik desværre begyndt noget sent i år med at sælge mælk. Grunden 

var, at vi ikke troede, at mælkesalget lod sig gennemføre i de 10 minutter, 
vi har til rådighed, men det gik over al forventning. I år kan man ikke som 
tidligere købe ugekort, da det går alt for langsomt med at få dem stemplet 
eller krydset af. Vi tjener lidt på hver flaske, og overskudet går til 9. kl. 
turen. Vi har fået det indtryk, at vore kammerater er tilfredse med ordningen, 
og det er vi glade for. Vi sælger ca. 120 kvartliterflasker om dagen, d. v. s. 
at vi i tiden fra 12. april til sidst i maj måned har solgt ca. 4900 flasker.

Kurt Skov Madsen, 8 a.
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8. b’s filmsklubs sæson 1952—53

Efter sommerferien 1952 overtog 8 b den nuværende 9 b’s filmsklub. Sæ

sonen er gået godt, entréen har været 35 øre pr. gang, og overskudet, ca. 

27 kr. går til fælles bedste på udenlandsturen i 9. klasse. Bestyrelsen, der er 

valgt af klassen, består af 5 medlemmer, en formand, en kasserer og tre 

andre. Disse udvælger filmene og skriver dem hjem fra filmscentralerne. 

Hr. Kjær har været så venlig at køre filmene på skolens stumfilmsapparat, 
hvilket klubben er meget taknemlig for. Ved sidste forestilling blev filmene 

dog vist af hr. Høirup med det nye tonefilmsapparat.

De fremviste films var:

Stumfilm:

1. Blue boy.
2. Kamp i bjergene.
3. Hos perlefiskere.
4. Flyvning II.
5. Søren Spætte til køreprøve.
6. Krigen i Korea.
7. Besøg i U.S.A.s kæmpeakva

rium.
8. Det romantiske Italien.
9- Søren Spætte lider skibbrud.

10. Kamera magi.
11. Tyrefægtning.

Talefilm:
1. Opbevaring og emballering 

af slagteriprodukter.
2. Drengen og mulddyret.
3. Skomageren og hattemageren.
4. Billigt boligbyggeri.

8b’s filmsklub.
Skoleklokken
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Lejrskolen i Mørkholt

Fra lejrskolen i Mørkholt
Under opholdet på lejrskolen besøgte begge 8. kl. Vossfabrikken i Fre

dericia. Der blev her vist os stor imødekommenhed. Fabriksledelsen viste 
sin interesse for lejrskolearbejdet ved at udsætte præmier for de to bedste 
stile i hver klasse. Stilene skulle omhandle Vossfabrikken, og herigennem 
skulle det vise sig, hvad eleverne havde fået ud af besøget på fabrikken. 
Hr. Høirup udtog i samarbejde med dansklærerne og lejrskolens lærere de 
bedste stile. Disse blev sendt til fabrikkens ledelse, som så finsorterede dem.

Enten var det fabrikkens velvillighed, eller også var det stilenes kvalitet 
— måske begge dele i forening — som bevirkede, at Vossfabrikkerne præ
mierede de tre bedste stile i hver klasse.

1. præmierne var et stort, rustfrit stålfad. 2. og 3. præmierne var aske
bægre i form af emaillerede gryder.

Præmierne blev tildelt følgende:
8. a.
1. præmie: Kurt Skov Madsen.
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Lejrskolen: Sejltur på Vejle Fjord

2. præmie: Helene Søndergaard Pedersen.
3. præmie: Niels P. Pedersen.
8. b.
1. præmie: Knud W. Starup.
2. præmie: Leif Lindgaard.
3. præmie: Inge Jung.

K. M.

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 legemlige skavanker, der måske ellers først 
ville blive opdaget, når de var blevet til regulære sygdomme.

Der føres journal over eleverne, i hvilken børnenes vækstforhold, ernæ
ringstilstand og øvrige sundhedstilstand optegnes ved hver undersøgelse,
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Fra lejrskolen

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 behand
lingen, der — ifølge regulativet for skolelæger — ikke må foretages af 
skolelægen, med mindre det drejer sig om skolelægens egne patienter.

Om sundhedstilstanden i det forløbne skoleår kan anføres, at denne i det 
store og hele har været god, specielt blev der ved tuberkuloseundersøgelsen 
ikke fundet noget tilfælde af frisk eller smitsom tuberkulose, hverken hos 
elever, lærere eller skolens øvrige personale.

I forbindelse med den årlige tuberkuloseundersøgelse på skolen skal 
nævnes, at det stik, børnene får i venstre underarm, intet har at gøre med vac
cination mod tuberkulose, men er en undersøgelsesmetode, en prøve, der
er lidt mere fintmærkende end den plasterprøve, der først foretages. Denne 
prøve foretages dels for at kontrollere, om de calmettevaccinerede elever 
stadig reagerer på vaccinationen (der fremkommer i så fald en hævelse på 
armen), dels for at sikre sig, at de ikke vaccinerede ikke reagerer inden en 
eventuel calmettevaccination. Hvis en ikke vaccineret elev får en hævelse
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Fysiklokalet

på underarmen efter stikket, viser det, at vedkommende på et eller andet 
tidspunkt i sit liv har haft et lettere tilfælde af tuberkulose, f. eks. i en kirtel 
el. lign., som ikke behøver at have givet symptomer. Sådanne elever bliver 
jo særlig grundig undersøgt første gang det opdages ved gennemlysningen 
og evt. røntgenundersøgelse.

Selve calmettevaccinationen, vaccination mod tuberkulose, foretages i 
skulderen (ligesom mod kopper), og den foretages altså kun på elever, 
der har reageret negativt på stikket i underarmen, altså ingen hævelse har 
haft og kun efter indhentet skriftlig tilladelse fra forældres eller værges side.

Alice Zinn.

Trafik og undervisning

Nu bliver der fri hastighed på de danske landeveje. Det er ikke, fordi 
jeg tror, der af den grund vil blive kørt hurtigere eller mere uforsvarligt. 
Jeg tror simpelthen ikke, man vil mærke nogen forandring, idet næppe 
10 % af landets bilister de sidste 10—20 år har overholdt hastigheds
bestemmelserne. Men det er en tilkendegivelse fra myndighedernes side af, 
at vor teknik stadig udvikler sig, at vi stadig skal piskes hurtigere frem.
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For skolerne er det en god lejlighed til at gøre både børn og forældre 
opmærksomme på, at trafikproblemet er et af skolens største problemer, 
jeg er stærkt fristet til at sige allerstørste problemer.

Jeg har en gang i en polemik spurgt: »Hvad er rigtigst, at lære barnet 
om Alexander den Store eller lære det at færdes rigtigt og forsvarligt?«. 
Jeg er ikke selv i tvivl om, at alt skolens øvrige arbejde med en elev kommer 
i anden række, hvis man har forsømt at give rimelige råd og vejledning 
for, hvordan man begår sig i moderne trafik, og eleven bliver kørt ned, 
bliver alvorligt kvæstet eller det, der er værre.

Jeg kender en fader, der var stolt af, at han havde lært sin 6-årige søn 
at spille skak. Det var morsomt at se knægten flytte de forskellige brikker, 
der jo slet ikke bevæger sig på samme måde på skakbrædtet. Drengen kendte 
hver brik og alle almindelige regler for spillet, faderens stolthed var be
rettiget.

Nogle dage senere overværede jeg, at drengen i løb var på vej tværs 
over gaden, og at han løb bag om en lastbil, der var parkeret. Jeg hørte 
bremser, der hvinede, og så drengen blive kastet omkuld på gaden, han 
faldt den rigtige vej, så der skete intet udover det chok, som chaufføren og 
drengen selv fik. Drengen var hurtigt på benene igen — og væk. Tilbage 
stod chaufføren og jeg plus andre tililende.

»De forbandede knægte«, udbrød chaufføren, da han var kommet sig 
af den første forskrækkelse. Og det var man nogenlunde enige om.

Men det er nu ikke rigtigt at give børnene hele skylden i hvert tilfælde. 
Det viste sig også senere, da jeg opsøgte faderen, at han blankt indrømmede, 
at han aldrig havde lært sin dreng noget om trafikregler. Og faderen 
så pludselig hele sammenhængen. Han blev helt bleg, da han sagde: »Og 
jeg lærte Paul skakreglerne ...«.

Jeg er alvorligt bange for, at mange fædre har det som Pauls far, og 
jeg er også bange for, at mange børn hverken får færdselsundervisning 
i hjemmet eller skolen.

Mogens Høirup.
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Naturhistorielokalet

Tonefilmsapparat m. v.
Den 14. januar 1946 noteredes med nogen stolthed, at alle skolens 

elever overværede indvielsen af skolens nye filmsapparat. I år kan vi notere, 
at skolen den 2. marts indviede et nyt tonefilmsanlæg. Denne nye »Debric« 
gengiver, der har en fremragende gengivelse af både billeder og lyd, af
hjælper et længe følt savn. Vi kan fastslå, at det er dyrt, men også dejligt.

Også inden for skolen breder teknikken sig, der bliver flere og flere 
apparater, som man skal have, hvis man vil hævde, at man er fuldt udrustet. 
Og det er ikke let at stritte imod, idet næsten alle nye films, ikke mindst 
de udenlandske, er tonefilms.

Det næste nye, der vil lokke, må blive fjernsynet; det er jo under
visningsmæssigt et vældigt plus til vores udmærkede skoleradio. Læreren 
bliver i stand til at vise børnene, hvad han står og taler om. Ja, tænk blot, 
hvad det vil eller kan komme til at betyde for skolerne, når skolefjernsynet 
indføres. Nationalmuseet og vore andre centraliserede muséer med deres 
talrige nationale skatte åbner specialudstillinger i samtlige landets skoler.

Man behøver ikke at tvivle på, at det kommer, for det presser sig selv 
frem som filmen, tonefilmen og stålbåndsoptageren har gjort det. Springet 
fra film til tonefilm må tages af alle skoler i de nærmeste år, simpelthen, 
fordi ingen af børnene, der kun kender tonefilm, gider se stumfilm, det 
fanger simpelthen ikke interessen, og det, der ikke interesserer, kan man 
omtrent lige så godt holde ude af børneskolen. Mogens Høirup.
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Harz-turen 1952
Endnu med de sidste rester af eksamensstøvet i hjernen startede afgangs

klasserne på deres Harz-tur under ledelse af hr. Madsen, frk. Levin og 
undertegnede. Første etape gik til Hamburg, hvor vi først ankom efter kl. 
24, dels på grund af forsinkelse ved grænsen, hvilket de fornuftigste af os 
piger benyttede til at tage en lille lur på en fremmed græsplæne, dels 
fordi vi ikke kunne finde »Jugendpark«, der havde anbragt sig bagved fly
vepladsen i uigennemtrængeligt mørke. — Hr. Madsen og jeg har en lille 
erindring om et sat ældre ægtepar, hvem vi spurgte om vej, og som stak 
hovedet ud af hver sin ende af et langt soveværelsevindue, og som vi 
forlod, da de gerådede i en heftig diskussion om den nærmeste vej — med 
hinanden! — mens deres hund nede i gården med kraftig stemme gav sit 
besyv med.

Da vi endelig fandt herberget, var vore senge belagt, og vi hyggede os, 
hele familien, i en ladebygning i noget dejligt, lunt hø, som den elskværdige 
»Herbergmutter« skaffede os.

Næste formiddag beså vi, hvad man »bør« se i Hamburg, mon ikke de 
fleste danske har været i Hamburg efterhånden ? og kørte sydpå mod Goslar, 
hvor vi boede i tre dage. Vi glædede os over den skønne natur, bjergene, 
den ozonmættede luft i de stille skove. Husker I vores travetur i 30°’s 
varme (overdriver jeg?) til Hahnenklee gennem skoven med de meget høje 
ranke nåletræer •— og den lille kilde med sprudlende frisk, iskoldt vand? 
Hvem var det, der så hensynsløst fotograferede os fra den mindst klædelige 
side, da vi stod bøjet over den for at drikke? — Og husker I aftenstem
ningen i Goslar, når vi, efter dagens afstikker, dryssede ned i byen, hvor 
tiden syntes at have stået stille i flere hundrede år, og så kvæget blive drevet 
hjem gennem de snævre gader, hvor de store turistbusser var lige ved at 
komme i klemme? Det var nu dejligt med en »Eiskaffee«, inden vi skulle 
til køjs. — Een af dagene var vi på rundtur, og i Dorf, det højeste punkt 
på den tur, kikkede vi over til Bloksbjerg. Vi lånte endda en meget fin 
kikkert af en af de mænd, der betjente radioforstærkerstationen, hvis master 
fik os til at tænke på »Barken Margrethe«, så mange og så høje var de. 
Hver fik 30 sek. at kikke i.

Turen hjem gik over Hildesheim, der næsten kun var en bunke ruiner; 
man havde det indtryk, at ingen gjorde forsøg på at rydde op, — men 
måske der havde set endnu værre ud.

Så kom den sidste aften i Hamburg, hvor vi hjemsøgte de pænere steder 
i St. Pauli og brugte vore sidste tyske penge. Vi havde fået et hus for os 
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selv i »Jugendpark«, så vi kunne komme sent hjem, og det gjorde vi også I — 
At vi ikke havde råd til ret meget mad den sidste dag, gjorde intet, for vi 
var så søvnige og trætte af 6 dages strabadser, så vi sov det meste af hjem
turen.

Det var en dejlig tur med godt kammeratskab, som vi mindes med glæde, 
hver gang vi ser på de smukke billeder derfra.

Solveig Brink Nielsen.
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Luftfoto af skolen

Lørdag den 20. juni

Årsfest med gudstjeneste, translokation og skole

afslutning. Se programmet side 2.

Elevernes forældre, gamle elever og andre inter
esserede indbydes venligst til at overvære prøverne 
samt til at deltage i årsfesten.

Det nye skoleår
begynder onsdag den 12. august kl. 10

Grindsted realskole i juni 1953-

Mogens Høirup.
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Formandens beretning

Skoleåret 1952—53 har for elevforeningen som for skolen stået i 5O-års- 
jubilæets tegn.

Årsskriftet sidste år var skolens meget smukke jubilæumsskrift med over- 
portør Kaalunds lødige og meget interessante artikel om Grindsted Real
skole gennem dens 50 første leveår, der samtidig blev et stykke malende 
by-historie, efterfulgt af en beretning om det træk i skolens ansigt, der 

hedder Grindsted Realskoles elevforening gennem de 32 år, den har 
eksisteret.

I september måned blev der afholdt et bestyrelsesmøde i Vejen hos 
»Krølle«, hvor det blev vedtaget, at bestyrelsen skulle sætte sig i spidsen for 
en indsamling blandt gamle elever og interesserede virksomheder i den 
hensigt at danne et jubilæumsfond, som skulle danne grundlag for et fri
pladsfond, der altid skal stå åbent for bidrag, så det gennem årene kan 
vokse til et virkeligt støttefond for trængende elever. En opfordring blev 
sendt ud til så mange gamle elever, som vi har forbindelse med (vi håber, 
I alle har modtaget et eksemplar!), og vi havde den glæde på jubilæums
dagen at kunne overrække Grindsted Realskole en fødselsdagsgave på ca. 
4000,00 kr. Hjertelig tak til hver af jer, som sendte bidrag! Og så minder 
vi om, at dette fond altid modtager gaver med megen tak! Hvis det skal 
blive til virkelig støtte for skolens elever, skal det også blive meget større, 
men med gamle elevers fødselsdagsgave er der gjort en smuk begyndelse.

Jubilæumsdagen blev en stor og smuk festdag. En flagsmykket by festede 
med, og fra tidlig morgen strømmede deputationer, gaver, blomster og tele
grammer til skolen. Midt på dagen samledes en indbudt kreds til frokost 
på skolen, — deriblandt elevforeningens bestyrelse. Det ville føre for vidt 
her at prøve at referere nogle af de mange taler, men jeg må nævne for 
gamle elever, at Futtrup var til stede og bragte skolen en gribende og stærkt 
personlig lykønskning, at gamle lærere ved skolen bragte en hjertelig tak 
for lykkelige arbejdsår gennem udtalelser af fru Dalgaard Jørgensen, 
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pastor Nielsen og frue, Aarhus, og at en stålbåndsoptagelse også skaffede os 
den interessante oplevelse at overvære overportør Kaalunds interview af 
den 93-årige hædersgæst ved frokosten, spinder Jeppesen, den eneste nu
levende af de mænd, der startede Grindsted Realskole for 50 år siden. 
Også den ene af skolens to første dimittender, bogholder Otto Johansen, 
var kommen til stede, mens den anden, pastor Bernhard Mikkelsen, havde 
glædet os med at komme til elevfesten om sommeren, hvorfra vi alle længe 
vil mindes hans lune og fornøjelige beretninger fra »gamle« dage. Endelig 
nævner jeg, at elevforeningens formand, så godt hun kunne, prøvede at tolke 
den tak og den hyldest, som hun vidste, hver eneste gammel elev fra skolen 
selv ville have bragt.

Om aftenen festede elevforeningen i teatersalen, og en talrig forsamling 
flokkedes om de festligt dækkede kaffeborde. Efter at skolebestyrer Høirup 
havde budt velkommen, opførte skolens elever en virkelig morsom 
skolekomedie, hvor man så demonstreret forskellige former for undervis
ning gennem tiderne, og senere opførte skolens sangkor et ualmindeligt 
smukt og dygtigt udført blomsterspil. Realskolebestyrer Chr. Pedersen, 
Vejen, talte på elevforeningens vegne, og der blev holdt en lang række 
taler, som alle gav udtryk for taknemmelighed overfor skolen for de vær
dier, den havde givet, og for alle de gode ønsker, der følger den frem 
gennem årene. Vi nævner af talernes række: skolebestyrer Høirup, semi
narieforstander Futtrup, lærerinde frk. Maja Petersen, realskolebestyrer 
Poul Quesel, fru Nanna Præstegaard, dyrlæge Ove Lauridsen, fru Anna 
Lauridsen og fru Anna Sophie Prægel. Sidstnævnte overrakte fra aarhus- 
klubben en mindebog, d. v. s. en bog med gamle billeder o. 1. fra skole
tiden. Til denne bog opfordrer vi alle gamle elever at sende billeder og 
andet materiale, hvis de ligger inde med noget, som har interesse i denne 
forbindelse.

Årsfesten i år er fastsat til lørdag den 20. juni, og vi indbyder alle 
gamle kammerater hjerteligt. Vi skulle gerne i år ved generalforsamlingen 
bl. a. have en afgørelse truffet om huset i Vejrs og vil gerne have så fyldig 
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en meningstilkendegivelse som muligt fra elevforeningens medlemmer. Kom 
derfor så mange som muligt, også til den.

Vel mødt den 20. juni!
P. b. V.

Anna Lauridsen.

Som kasserer for elevforeningen vil jeg gerne have lejlighed til her at 
takke alle, der har ydet bidrag til foreningens fond, som vi venter frem
over at få megen glæde af. Fondens midler vil komme vanskeligt stillede 
elever til gode. Dens fundats er endnu ikke fastlagt, men dette vil ske 
snarest. Beløbet, ca. 4000 kr., er indsat i Varde Bank til bedst mulig 
forrentning, og vi håber, det vil stige til et så betydeligt beløb ved fortsat 
bidrag, at vi vil kunne yde virkelig hjælp på de steder, hvor hjælpen er 
tiltrængt.

Herdis Pilgård Hansen.

25 års jubilarerne

Ja, det er virkelig rigtigt, at der er gået 25 år, siden vi gik og var spændte 
på vore eksamensresultater, siden vi gik i Grindsted og syntes, den var 
verdens midtpunkt, og at eksamen var det eneste virkeligt vigtige i livet.

Og nu sidder vi så rundt omkring. Hvor egentlig? Det er der ingen 
af os, der ved, for der er næppe nogen klasse, der har haft — og navnlig 
har — så lidt indbyrdes forbindelse som vor, og når man kikker årsskriftets 
medlemsliste igennem, fremgår det, at også forbindelsen med elevforeningen 
er minimal.

Årsagen? Nogen generel kan vel ikke gives, men mon ikke mange har 
det fælles med mig, at vi »gamle« ikke rigtig kan følge med i den udvikling, 
der er sket på skolen. For os er begrebet Grindsted Realskole uløseligt 
forbundet med navnet fens Futtrup, og specielt for os kostelever også med 
fru Futtrup. De to har præget vor tilværelse, og skolens traditioner er for 
os dem, der var i vor tid, eller som opstod i tiden umiddelbart efter. Det
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er vel sådan, at man simpelthen lever videre i erindringen om, hvordan 
ens egen tid var, uden at tænke på, at udviklingen jo går videre; og en 
række af små, ubetydelige forandringer bliver for den, der kommer til 
skolen med lange mellemrum, til en væsentlig forandring, som man vel mere 
føler end egentlig opfatter konkret. Man får en fornemmelse af at være 
fremmed, en fornemmelse, som meget nemt kan udvikle sig til en skuffelse. 
Det er svært at præcisere, men der falder mig lige een af den slags ube
tydeligheder ind: I »gamle« dage hørte der til afslutningsfesten en sang 
med lidt personligt om de afgående, der måtte »op at stå«. Den hjalp med 
til at gøre festen mere personlig end de sidste, jeg har overværet, hvor den 
har været erstattet med noget på stålbånd, og en sådan lille ting savner jeg 
f. eks.

Men 25 år er jo også en lang tid, og det er naturligvis helt i sin orden, 
at skolen følger med i udviklingen. Den må skabe sine traditioner i den ånd, 
der til enhver tid er den herskende, og de elever, der forlader skolen nu, 
vil få deres minder fra Grindsted Realskole, som vi har vore.

Når dette skrives, gøres der et forsøg på at opsnuse, hvor jubilarerne 
befinder sig, og på at samle dem til afslutningsfesten. Om det lykkes, ved jeg 
ikke, men jeg taler sikkert på hele klassens vegne — trods den manglende 
forbindelse — når jeg her ved jubilæet bringer en tak til skolen og til »Fut« 
og »Muk« for det, som den og de har betydet for os, og samtidig udtrykker 
vore bedste ønsker for fremtiden for vor gamle skole og for elevforeningen, 
som jeg håber altid må kunne løse sine opgavre på en lige så god måde 
som hidtil, og endnu længe med Anna som formand.

Årgang 1928.

Emil Brandsborg, civilbetjent, gift. Adr. Liisberggade 4, Århus.
Ingrid Elmgård, lærerinde. Adr.: Fjelstrup.
Claus Hansen, toldbetjent. Sidst kendte adr. er Åbenrå (oplysn. fra 1936). 
Svend Bolding Hansen, kommis. Adr.: Grindsted.
Dora Jensen, gift med værkfører J. Adr.: Vestermarie Allé 12, Kastrup. 
Kr. Leth Jørgensen, veterinærinspektør, gift. Adr.: Brunsgade 48, Århus. 
Alfred Christensen, sognepræst, gift. Adr.: Kauslunde, Fyn.
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Edith Christensen, gift med købmand Jensen. Adr.: Sdr. Omme.
Eigil Larsen, elektrosvejser, gift. Udvandret til Canada i 1952.
Poul Larsen. Adr.: Adelgade 313, Købenlavn.
Hanne Lindsted, gift med journalist Rude. Adr.: Bjørnøgade 21, Ålborg. 
Henning B. Nielsen, adjunkt. Adr.: Vestjydsk Gymnasium, Tarm.
Evald Olsen, bankfuldmægtig. Adr.: Nørregade 36, Esbjerg.
Herluf Sønderbæk, telegrafist? Adr.: Vangedevej 5 38 A, Søborg.

De enkeltes familieforhold er mig ubekendt, og i nogle tilfælde mangler 
stilling, og de anførte er muligvis ikke helt korrekte.

Evald Olsen.

En fransk-censor går

Denne lille artikel, som er bestilt af skoleinspektør Krogsgaard kan even
tuelt godt overspringes af folk, som ikke interesserer sig for Europas smuk
keste og mest udtryksfulde sprog.

Som overskriften angiver, drejer det sig om en afskedtagen, og som 
det sig hør og bør ved slige lejligheder, må der et tilbageblik til.

I flere år har jeg haft den fornøjelse at konstatere, at de elever, som 
har gidet tage sproget fransk med til deres eksamen fra Grindsted 
Kost- og Realskole, virkelig har fået en god indsigt heri, en indsigt, hvori 
der såvel fra lærer(inde) og elev skal lægges en del arbejde, der mange 
gange senere i det liv, der ligger foran eleven, giver god og hård valuta 
til gengæld.

Fra min egen eksamensafgang fra Vejle Borger- og Realskole i 1905 
og helt til dato har jeg foruden i mit arbejde mange gange på rejser i 
Europa haft brug for netop dette sprog. For dem, der trods advarslen 
foroven alligevel læser artiklen, kan jeg minde om de franske alpejægere, 
som i året 1919—20 havde politivagten i Sønderjyllands 1. og 2. zone, 
hvor jeg gjorde tjeneste i Christiansfeld, og vi gensidigt hjalp hinanden
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Postmester Aage Olesen

med sproget blandt de »indfødte«, eller når man stod i Belgien i 1922 
og gerne ville have et par sodavand. Borgerne og serveringspersonalet på 
hotellerne i den belgiske grænseby Spa ville ikke høre på det tyske, vi 
forsøgte med, først da ordren »deux-au du Spa« kom frem, var både soda
vand og smilet der, og således er det gået flere steder, hvor tyskerne havde 
huseret i nabolandene, selv i Italien, hvor man ellers kan spille Inglese, 
ville de ikke have det på engelsk, også 
der måtte det franske frem for at give 
et resultat.

Det er derfor ikke klogt af elever — 
heller ikke i Grindsted — ikke at tage 
dette sprog med, når der er så god an
ledning til at få de første begyndervan
skeligheder til side i den henseende.

Min lille årligt tilbagevendende virk
somhed som fransk-censor ved Grind
sted Realskole — begyndende ved fru 
Karen Høirups gode kaffebord og af
brudt af hendes endnu bedre frokost —- 
har for mig været som oaser uden ka
meler, og jeg tror ikke, at de gode traktementer har virket i hverken op- 
eller nedgående retning for karaktergivningen, dem har lærer og censor været 
enige om i det store og hele.

Dog har jeg ikke kunnet få ud af mit hovede den tanke, at det er besyn
derligt, at skolerne stadigt anvender til franskundervisning bøger med hi
storier om Napoleon og andre af hans samtidige, hvis sprog nødvendigvis 
må være lidt gammeldags.

Hvis jeg var Flemming Hvidberg — men han har vel sagtens så meget 
andet at tænke på — ville jeg indføre undervisning i fransk efter en god 
parlør, hvor dagliglivets sprog jo da kommer mere frem, og vel at mærke 
det sprog, som bruges i dag af franskmand. Men den tanke kan du jo, 
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du jo, Mogens Høirup, tage op, du har heldigvis mod til at tale selve Roma 
midt imod!

Med venlig hilsen og tak for tilliden gennem årene sender jeg den 
gamle skole med det arrede ansigt de bedste ønsker, netop nu, for fremtiden.

En hilsen

Muk og jeg vil denne gang gerne indskrænke os til en hilsen gennem 
årsskriftet til dets læsere og i det hele taget til alle, der virker i og samles 
om Grindsted Realskole.

Vi vil gerne have hilsenen opfattet som udtryk for noget, der er os 
magtpåliggende at få sagt denne gang. Anledningen hertil er skolens 
jubilæum i fjor.

Det tilbageblik, som jubilæet naturligt medførte, har kaldt en varm 
taknemmelighedsfølelse frem i vort sind. Den har adresse til de mange, 
som i trofast sammenhold i vor Grindsted-tid var med til som forældre, 
elever og medlærere at gøre Grindsted Realskole til en levende skole. 
Og vor tak vender sig til dem, der nu fortsætter virket i skolen selv og 
i kredsen om den, vedkendende sig væsentlige ting i de gamle arbejdslinier 
og også arbejdende ud fra nye og friske impulser.

I kredsen om skolen har dens elevforening vedvarende en fremtrædende 
plads. Tak for alt, hvad elevforeningen sætter i gang og holder i gang, 
knyttende nyt og gammelt sammen i et levende hele.

I frodig-vordende Grindsted-egn 
skal skolen være et livets tegn, 
der viser veje mod det, der kan bære, 
og peger på fremtid til fædres ære.

Jelling, den 21. april 1953.
Ellen og Jens Futtrup.
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Grindsted - Aarhus
»Grindstedklubben« i Aarhus er efter årelang tornerosesøvn vågnet 

op igen.
Den 28. marts samledes vi på Søsportspavillonen med ægteparret 

Høirup og Krogsgaard. Vi blev 30 ialt, og mange havde ægtemagen med. 
Vi var alle glade for grindstedfolkenes besøg.

Man enedes om, at kontakten Grindsted-Aarhus skulle vedvare, og der 
nedsattes en komité bestående af: student Ole Romme, kollegium II, civil
betjent V. Nørlund Christensen, Rudolf Wulfsgade 26 og fru Anna Sofie 
Prægel, Otto Sverdrupvej 9 til at varetage det fornødne ved fremtidige 
sammenkomster. Enhver som kommer fra andre dele af kongeriget og 
slår sig ned i byen eller omegnen, skal bare henvende sig til een af disse. 
Der kom repræsentanter helt fra Hobro og Randers den første aften. Det 
koster intet at være medlem. Vi startede et lille rask amerikansk lotteri 
denne aften, og det gik storartet med balancen.

Hr. Høirup viste smukke farvelysbilleder fra dagliglivet i Grindsted 
og lovede at komme igen med forskellige films. Endelig bad hr. Høirup 
om bidrag til den mindebog, som århusianerne gav skolen til jubilæet. 
Dette skal gælde alle gamle elever. Send billeder, sange, udklip m. m. til 
mindebogen, og lad os få fyldt med noget fra »jeres tid«.

Så håber vi på, vor »Grindstedklub«s gode start må efterfølges af mange 
gode sammenkomster i fremtiden.

Anna Sofie Prægel.

Hvad bestiller en jernbanedetektiv?
Når elevforeningens formand, fru Anna Lauridsen, har anmodet mig 

om at skrive en lille artikel til årsskriftet og samtidig foreslår ovenstående 
emne, hvilket hun mener, vil være »ukendt land« for årsskriftets læsere 
må jeg formentlig give hende ret heri ■— ikke fordi vort arbejde egentlig 
er omgivet af noget mystisk skær eller byder på oplevelser i retning af 
Sherlock Holmes eventyrlige bedrifter — men alene af den grund, at vi 
her i landet kun er nogle få personer beskæftigede ved job’et vil medføre, 
at ikke alle kommer i berøring med os.
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Vi er af Statsbanernes ledelse tildelt hver sit arbejdsområde inden for 
jernbanenettet således, at de i området beliggende stationer og godsekspe
ditioner er underrettet om, til hvilken jernbanedetektiv de skal indgive 
anmeldelse. Dette er en ren praktisk ordning og hindrer ikke, at vi kan 
træde til, hvor i landet vi befinder os.

Hvad kan der da være at anmelde til en jernbanedetektiv? — I en 
såkaldt instruks udstedt af D.S.B.s ledelse hedder det noget i retning af: 
»....... ved jernbanedetektiver forstås de af Statsbanerne i forbindelse med
visse privatbaner antagne detektiver, der har fået overdraget at forhindre 
eller efterforske tyveri og andet indgreb i banernes ejendele eller det i 
banernes værge betroede gods og materiel ...«. — Til legitimation under 
udøvelsen af vor gerning er vi forsynede med et særligt legitimationskort, 
ligesom vi til benyttelse inden for vort arbejdsfelt er udstyrede med aim. 
polititegn.

Som enhver ved, er D.S.B. Danmarks største vognmandsforretning og 
som følge deraf daglig betroet gods af enhver art og til millionværdier til 
befordring. Det vil selvfølgelig ikke kunne undgås, at der af og til vil 
opstå visse uregelmæssigheder, hvad enten disse er forårsaget af tyveri, 
fejladressering, fejludlevering e. 1.

Når det sker, at en forsendelse — eller del deraf — udebliver, eller — 
hvad der udadtil er mere kedeligt, idet gerningsmanden næsten givetvis må 
være en ved banerne beskæftiget person, når der »rapses« af en forsen
delse — og en ren jernbanemæssig undersøgelse ikke har givet positivt 
resultat, anmeldes manglen — tyveriet — for jernbanedetektiven. Man 
foretager da straks en ren rutinemæssig undersøgelse gående ud på kon
statering af rigtig indlevering, muligheden for fejladressering, fejludleve
ring o. 1. — Mange sager opklares ved nærmere undersøgelse af nævnte 
muligheder, men lykkes dette ikke, må man rette søgelyset andet sted hen. 
Man undersøger da, om der ofte sker tyverier af gods, der er befordret over 
samme strækning — om godset på strækningen er udsat for omlæsning fra 
vogn til vogn således, at der her kan være adgang for uvedkommende per
soner til at udøve tyveri, medens godset henstår på perronvogn, eller under 
mere eller mindre betryggende forhold opbevares, indtil viderebefordring 
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kan finde sted. Har man mistanke om, at sådanne forhold gør sig gæl
dende, holder man stedet under observation, og ikke få tyveknægte har her 
mødt deres skæbne. Hvis en person er blevet pågrebet i tyveri, overgives 
han straks til det stedlige kriminalpoliti, der foretager det videre fornødne. 
— løvrigt skal det tilføjes, at vi overalt har det bedste samarbejde med 
politiet og arbejder i nær tilknytning til dette.

Det hænder også, at man kommer ud for »blind alarm«. — Det er f. eks. 
ikke så længe siden — ja, det var endnu, medens vinterens frost gjorde 
veje og stier glatte -— kl. var netop 2,10, telefonen kimede, og der blev 
meldt, at man på Aarhus rangerbanegaard ved siden af et rangerspor havde 
fundet en drittel smør, og at der formentlig havde været tyve på spil.

Man springer ud af dynerne i en fart, i tøjet og af sted på cykle ud i 
natten. Det er glat, og selv om man må skynde sig, må man erindre det 
gamle, velkendte ord, at hastværk er lastværk, men i løbet af en snes 
minutter efter alarmen er man på åstedet. — Efter nogen søgen finder 
jeg frem til en af de store såkaldte kølevogne, der er lastet med smør 
og nu henstår med åben dør. Vognen er forsynet med skydedøre, og en 
nøje undersøgelse viser, at den omtalte drittel netop er fundet på dette 
sted, hvor rangertrækket fra havnen, hvori vognen har været indkoblet, er 
stoppet op. — Det synes usandsynligt, at en tyv netop skulle havde udset 
sig det ret utilgængelige sted til sit forehavende, og resultatet af under
søgelsen bliver, at der foreligger dette, at rangertrækket er standset med 
et ryk, hvorved lukkemekanismen og døren er sprunget op og dritlen 
rullet ud.

Vort job er i det store og hele interessant, men kan også være iblandet 
ubehagelige og dramatiske hændelser, men jeg skal forskåne læserne for 
mere detaillerede oplysninger om disse oplevelser — også af hensyn til, 
at vi jernbanedetektiver selvfølgelig har tavshedspligt, og at der jo også 
mellem linierne kan læses et og andet. — Et kapitel for sig udgjorde 
besættelsestidens ret ofte spændende oplevelser. Det kunne ikke und
gås, at vi ofte var udsat for ret dramatiske sammenstød med vore »be
skyttere«, hvoriblandt mange efter dansk opfattelse havde nogen vanske
lighed med at kende forskel på mit og dit.
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Selv om langt den overvejende del af vort arbejde er helliget godsbe
fordringen, kan vi komme ud for mangeartede opgaver, herunder under
søgelser vedr. tyverier i persontogene af de rejsendes bagage, hærværk 
på banernes ejendele, billetsnyderier o. 1., og jeg kan således nævne, at 
en jernbanedetektiv udelukkende er beskæftiget ved storebæltsoverfarten 
med den opgave at efterforske og hindre tyveri af de rejsendes bagage.

Resultatet af vort arbejde lader sig ikke opgøre i tal eller penge, idet 
jeg anser den rent forebyggende virkning af vor eksistens for at være af 
mindst lige så stor betydning som dette at opklare tyverier. Det må dog 
ikke forstås således, at vi går rundt som »bussemænd« blandt personalet, 
og jeg vil da også stærkt fremhæve, at langt den overvejende del af tyverier 
i D.S.B. begås af folk udefra, men selvfølgelig vil det inden for en så stor 
stab af personale ikke kunne undgås, at der findes brådne kar inden for 
rækkerne. løvrigt støtter det os meget i vort arbejde, at vi jernbanedetektiver 
har et udmærket godt samarbejde med banens personale.

Idet jeg håber, at denne min lille beretning må opfattes som et beskedent 
bidrag til udfyldelse af årsskriftets spalter, sender jeg min hjerteligste 
hilsen til læserne — specielt til årgang 1927.

Hzggo Nørup.

Mit første interview

For et års tid siden drev jeg med strømmen op og ned af Boul Mich, 
som latinerkvarterets Boulevard St. Michel i Paris hedder i daglig stu
denterslang. Ofte fulgte jeg de små sidestrømninger fra Sorbonne’s fore
læsningssale til bistroernes intime rødvinsstemning. I grupper på fem, 
seks, syv stykker sidder man og lader tiden løbe af sted, ryger cigaretter, 
diskuterer og stifter nye bekendtskaber.

Den interessanteste ven, jeg er kommet »siddende« til, er uden tvivl Suffi. 
En efterårsaften, en arabisk kunstner og jeg sad på Le Dorne på Mont
parnasse, kom Suffi hen til vort bord. Han kendte maleren og spurgte, 
om han havde skillinger til et glas vin. Da vi var lige så forarmede som 
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han selv, forsvandt han for lidt efter at vende tilbage med et bredt, hvidt 
grin på sit brune ansigt. Han bestilte en flaske Beaujolais 47, — kort 
efter havde maleren og jeg glemt at undre os over, hvor pengene kom fra. 
En dag hen på foråret kom opklaringen, thi Suffi skulle ud på picnic 
med en pige og ville gerne låne min sommer jakke. Sin egen havde han 
solgt den efterårsaften for ca. tyve kroner i danske penge. — Af og til 
kom han op på mit værelse om natten for at sove lidt, men normalt krøb 
han først i seng kl. otte om morgenen. Da gik en veninde nemlig på 
arbejde, og så overtog Suffi den endnu varme seng.

Bestille noget gjorde han kun, når det var aldeles nødvendigt, han 
holdt mere af at sidde på caféerne og diskutere. Høre ham for eksempel 
anskueliggøre Sartres mest indviklede teorier var en oplevelse. Dagen efter 
havde man ganske vist glemt hans klare logiske linie, men huske, at den 
havde været der, kunne man. — At høre vore samtaler var mærkeligt for 
udenforstående; thi Suffi havde været en otte måneders tid i Danmark 
(er for resten bekendt med flere af vore unge skribenter) og kunne gøre 
sig ganske godt forståelig på dansk. Det resulterede i, at Suffi, typisk 
araber med blåsort hår og mørkebrun lød, talte bredt københavnsk, medens 
jeg, lys og nordisk, gestikulerede på fransk.

Under adskillige af disse samtaler berørte Suffi problemerne i Nord
afrika og Frankrigs øvrige besiddelser. Ganske naturligt blev jeg mere 
og mere interesseret, idet også andre venner fra Indonesien og Martinique 
jævnligt i deres udtalelser berørte uretfærdigheder i besiddelsernes styre
form. — Er det ungdommens hellige Ild, det hedder? I alt fald fik jeg 
lyst til at reformere, at råbe om uretfærdighederne til alle verdenshjørner, 
kort sagt at ordne alle de indviklede spørgsmål med et par sætninger med 
kommaer og punktummer i rigtig rækkefølge.

Suffi forsynede mig med adskillig lekture angående Algier, Marokko 
og Tunis. Jeg arbejdede mig langsomt frem med ordbogen i konstant 
aktivitet. Efter nogen tids studier var jeg efterhånden nået op på samme 
viden om Nordafrika, som forlanges i realskolen, — og måske lidt til —. 
Så gik jeg rundt og snakkede med både franskmænd og arabere. Det var 
meget fornøjeligt, særlig når begge parter var repræsenterede ved mine 
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krydsforhør. De smukkeste modstridende meninger kom for dagens lys. 
Mit arbejde bestod i at sortere det indkomne materiale, trække 50 % fra 
på begge sider og derefter slette det mest usandsynlige. Det endelige re
sultat blev, »at der alligevel var noget om snakken«.

Så var der kun den historiske nedskrivning tilbage. Til dette formål 
havde jeg udsøgt mig et roligt bord i et hjørne på Le Dome. Jeg var lige 
begyndt at spidse min blyant og nippe til rødvinen, da Suffi kom og for
styrrede. Han virkede netop så hemmelighedsfuld, at jeg kunne forstå, at 
han havde noget stort på programmet. Men først efter et par glas og nogle 
cigaretter lod han bomben springe: om jeg havde lyst til at interviewe 
Monsieur le President, Messali Hadj, fra Algiers nationalparti. Idet jeg 
prøvede at se upåvirket ud, som var det en dagligdags ting for mig at inter
viewe præsidenter, nikkede jeg samtykkende. — Suffi er, som de fleste 
arabiske studenter, af indflydelsesrig familie og kendte personlig præsi
denten. At der ikke er tale om en præsident for en kegleklub forstår man, 
når man ser, at af Algiers ca. 10 millioner indbyggere er omkring tre fjer
dedele medlemmer af nationalpartiet, der først og fremmest arbejder for 
landets selvstændighed.

Hellere forebygge end helbrede blev de næste par dages motto. Thi Suffi 
havde omtalt mig som en kendt skandinavisk journalist med stor indflydelse, 
og jeg ved ikke hvad, så nu måtte jeg jo gøre ham ære. Utallige gange 
indprentede han mig, at det først og fremmest gjaldt om at se selvsikker 
og rutinemæssig ud. Sammen forberedte vi en del spørgsmål, Suffi »hørte« 
mig i dem, og den endelige aftale blev, at Suffi skulle med som tolk. Sa fik 
min uøvede hånd tid til at skrive punkterne ned, og vi kunne sludre på 
dansk om »nærmere omstændigheder« eller mere »diplomatiske vendinger«.

Den store dag oprandt. Jeg følte mig som før en halvforberedt eksamen, 
men efter et glas stærk krydret anisthe i den arabiske restaurant, hvor bilen 
skulle hente os, var jeg straks meget bedre. Suffi var som jeg i stiveste 
puds, selv slips havde vi taget på i dagens anledning. Midt i den tredie 
cigaret dukkede chaufføren op. Han stilede straks mod vort bord, og sammen 
gik vi så ud. — I bilen sad der allerede en partisekretær fra Marseille, der 
skulle ud til en konference med præsidenten. Han havde en mappe, hvorfra 
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han af og til tog nogle papirer, og han så meget betydningsfuld ud. Jeg 
ønskede pludselig, at jeg også havde haft min skoletaske.

Det var en skøn tur de ca 40 kilometer til Chantilly, hvor Messali Hajd 
residerede i et luksushotel. Vi kørte formfuldendt op foran indgangen, 
steg ud og op ad trapperne, hvor en smilende ung mand tog imod os. Han 
bad undskylde, men hans far, præsidenten, var oppe i sine private saloner 
for at hvile sig, men om vi i mellemtiden ville tage til takke med en be
skeden lunch. —

En inspektør førte os ind i restauranten, hvor et stort bord allerede stod 
dækket. Mit blik gled vurderende ud over det — der var alt, selv de mest 
udsøgte ting som kaviar og snegle stod nydeligt arrangeret. Kun een ting 
savnede jeg, vinen. — Præsidentens søn må være tankelæser, for straks da 
vi havde sat os, vinkede han efter inspektøren med vinkortet. Med et und
skyldende smil rakte han mig det, idet han forklarede, at jeg skulle udsøge 
mig en flaske af fineste kvalitet og forhåbentlig tilgav, at de andre på 
grund af deres religion ikke gjorde mig selskab, men nøjedes med mine
ralvand. Med mine smukkeste fraser fortalte jeg ham, at det sandelig ikke 
blev lagt ham til last, og at jeg håbede, det ikke var anstødeligt, at jeg drak 
vin. Vi enedes i bedste forståelse, og da han efter endt velkomsttale hævede 
sit glas for at skåle med »den kendte journalist«, greb jeg også mit og 
sendte et ekstra lille nik til Suffi. Denne, min gode ven og vinelsker, så 
opgivende på sin sodavand og lovede sig selv revanche ved hjemkomsten 
til Paris.

Varme retter og kolde retter blev bragt ind. Jeg tog godt til mig, men tur
de knap nok tørre mig om munden med servietten, da blot den mindste be
vægelse kaldte en tjener til. Jeg regnede ud, at der var nøjagtig halvanden 
tjenende ånd til hver kuvert, heri ikke medregnet negeren, der bragte mig 
en kop mokka bagefter.

Efter lunchen blev der tid til at sludre lidt, men noget betydningsfuldt 
blev der vist ikke sagt, thi det eneste, jeg husker, er Suffi’s sætning: »Tømte 
du virkelig hele flasken?« — Præsidentens søn førte Suffi og mig hen ad 
en lang korridor og ind i en stor smukt udstyret salon. Midt på gulvet 
stod et rundt mahognibord med tre stole i passende afstand. Fra en vin
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duesniche kom præsidenten imod os. Havde jeg ventet mig en sheik eller 
en europæisk verdensmand i min fantasi, skuffede virkeligheden sandelig 
ikke. Denne mand var begge dele. Øverst en rød fez, så et racerent, intel

ligent ansigt med stort fuldskæg og derpå et ulasteligt sæt kamgarnstøj af 
fineste forarbejdning.

Så gik det slag i slag med spørgsmålene efter de indledende præsentations
øvelser (håndfladerne overkors på brystet for muselmændenes vedkom
mende og danseskolebuk fra europæeren). — Svarene var mere end ud
tømmende, den stakkels Suffi svedte under anstrengelsen med at finde 
danske udtryk, så jeg fik medlidenhed med ham og sagde, at han blot kunne 
sidde og snakke om dit og dat, da det gik udmærket med min egen over
sættelse fra fransk.

Da jeg havde kradset et par sider ned, spidsede jeg pludselig øren. Der 
var en journalistisk sensation i luften. Erklæring om sammenhold mellem 
Marokko, Algier og Tunis, netop indgået dagen i forvejen der på hotellet 
mellem de tre store fra de tre lande. Jeg var den første journalist, der havde 
fået det at vide, det blev til tre tykke understregninger på min skriveblok 
(længere kom notatet forresten heller ikke, mine optegnelser var vist lidt 
for revolutionære«).

Men interessant var det og også anstrengende. Især da præsidenten under 
den påfølgende tvangfri samtale ville vide lidt mere om de skandinaviske 
lande. Jeg sad og svedte, mens jeg mobiliserede mine skolekundskaber. Jeg 
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fortalte om vort enestående landbrug, vor enestående industri og vort ene
stående kulturelle stade. Ja, jeg var faktisk »enestående«, thi præsidenten 
var synlig imponeret. Det var med et dybt buk, vi tog afsked, og med 
gensidige forsikringer og ønsker om at se hinanden i vore respektive lande.

Så på hjemvejen fandt jeg ud af, at det at interviewe er som alle eksa
mener: bagefter er det hele så let. —

Henning Bang.

Højskolen og Sønderjylland

Det er en almindelig hjemmetysk vurdering, at årene omkring 1830, som 
vi fra dansk side giver navnet: »Da Sønderjylland vågnede —« i virkelig
heden blot betød, at den fred og ro, der i århundreder havde hersket i 
hertugdømmerne, nu brutalt forstyrredes af danskernes nationale fanatisme. 
Udefra set kan der måske også synes at være noget derom. Der var virkelig 
fred og ro — i hvert fald på overfladen — da Chr. Paulsen og Chr. Flor 
begyndte deres vækkende gerning. Men det var unægtelig en dødens ro. I 
århundreder havde tyskheden — langsomt, men sikkert — vundet terræn. 
I årene efter 1800 var embedsstanden og byernes overklasse så at sige for
tyskede. Karakteristisk er det, at de fortyskede bynavne Apenrade og Ha
dersleben næsten havde sejret, så at de endogså anvendtes af dansksindede. 
Fra de otte sogne syd for Kolding, ja selv fra Ærø præsterede man at sende 
tysksindede repræsentanter til stænderforsamlingen i Slesvig. Ikke under
ligt, at de tysksindede kredse anså sejren for sikker. — Da kom imidlertid 
omslaget.

Nordslesvig vågner
Chr. Flor, der var den store igangsætter, lader os ikke i tvivl om, hvor

for han måtte kaste sig ud i kampen og bryde den dødsensfarlige »fred«. 
Han var Øhlenschlægers og da navnlig Grundtvigs lærling. »Min driv
fjeder«, skriver han, »har altid været interesse for slesvigerne selv, hvis ån
delige og hjertelige liv jeg gerne ville gøre mit til at frelse for tid iog 
evighed. Det var min faste overbevisning, at når et folk mister sit moders
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mål, må nødvendigvis hjertet blive koldt og egoistisk«. Jævnligt står det 
ham for øje, at »det åndelige, d. v. s. det egentlige menneskelige liv udslet
tedes, alt eftersom det danske modersmål blev opgivet«. Følelsen af, at »den 
åndelige og moralske fortyskning i det sydlige Slesvig allerede havde ruine
ret mine landsmænd i tusindvis, og at den så godt som ubemærket og uden 
at standse fortsatte sin græsselige mordervandring længere og længere mod 
nord, forfulgte mig bestandig og lod mig ingen ro, førend jeg besluttede 
mig til at blive missionær, kun at jeg gik til mine landsmænd, ikke til 
fremmede, og tilsyneladende mere i menneskelighedens end i kristendom
mens tjeneste. Men målet er det samme, det er kun virkelige mennesker, 
der kan blive vakte kristne.« Her har vi grundsynet bag den danske nationa
litetskamp. Flor forstår, at det drejer sig om det dyreste af alt, om menne
skeliv, og derfor må han gribe ind — for at standse »mordervandringen«. 
Der ligger ikke antydning af chauvinisme i Flors syn. Han påstår ikke, 
at det tyske skulle være ringere end danske, slet ikke, men han har af de 
dybeste kilder øst den viden, at for danske mennesker lægger det tyske 
sjælen øde, så at »bevidstheden om, at der gives et andet velvære end den 
fysiske, det er dyriske, og andre interesser end de materielle, til sidst går 
tabt«.

Det er som nævnt Grundtvig, der har afklaret Flors Syn på disse forhold. 
Ikke underligt, at Grundtvigs særlige nyskabelse i det danske kultur- og 
folkeliv, folkehøjskolen, fik en særlig plads i Sønderjyllands historie. Og 
på den anden side blev den nationale kamp for højskolen en virkelighedens 
prøve.

Grundtvig
Grundtvig havde selv tænkt sig, at hans højskole skulle ligge i Sorø. 

Der havde man de rige, historiske minder, den skønne natur og beliggen
heden midt i landet. Men lidt efter lidt blev han klar over, at den første 
danske højskole skulle rejses i Sønderjylland, ikke i Sorøs idyl, men i selve 
kampens land. På det berømte skamlingsbankemøde den 4. juli 1844 ild
nede han folkeskarerne til at gå i gang med rejsningen af Danmarks og 
verdens første folkehøjskole: »Derfor op, I danske mærkesmænd, hånd på 
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værket! Lad Danebrog vaje stolt på højskolen, som den vajede stolt på 
bølgen blå i Kongedybet, trods havets elefant og Englands den største 
vovehals, men som Danebrog aldrig vil vaje mere, hvis ikke en dansk 
højskole snart lærer folket at skatte og bruge sit modersmål og med folke
åndens kraft at forfægte sin naturlige ret, ikke blot til at blive ved at tale 
dansk, men at tiltales, at rådspørges, at høre og at føjes, at styres og ledes 
på dansk«.

Den første højskole

Snart efter rejstes højskolen i Rødding. Den fik adskillige vanskelig
heder at slås med, og forstanderne skiftede til at begynde med hyppigere, 
end godt var. Elevtallet var ikke efter nutidsforhold stort. Men Rødding- 
eleverne gjorde alligevel en bemærkelsesværdig indsats og satte sig blivende 
spor. Da ramte ulykken os i 1864. Rødding højskoles forstander Ludvig 
Schrøder rykkede teltpælene op og begyndte en ny højskolevirksomhed 
i Askov lige nord for grænsen. I det tabte land fortsattes imidlertid høj
skolevirksomheden. I Rødding blev der holdt pigehøjskole lige til 1885. 
Endvidere var der højskoler på Sandbjerg, i Brøns, Vonsbæk og Aagaard 
(syd for Flensborg). Men efterhånden måtte alle disse skoler give op 
under fortyskningens hårde pres. Vi fik den første erfaring for, at høj
skolen kun kan trives under det frie ords fane. Højskole og folkestyre 
hører uløseligt sammen. Højskolernes forstandere og lærere må kunne tale 
frit, eleverne må kunne komme frit, og i frihed modtage, hvad højskolen 
har at give. Uden dette ingen højskole!

Derimod fik højskolerne i det gamle land den største betydning for søn
derjyderne under fremmedherredømmet. På alle landets kendte og ansete 
højskoler var der i tiden efter 1864 mange sønderjydske elever. Her hen
tede de våben til hverdagens kamp, her klaredes det grundlag for dem, 
ud fra hvilket kampen skulle føres, og her fandt de selv kilder, hvoraf 
de kunne øse mod og fortrøstning, så de ikke blev trætte eller bitre under 
den hårde og tilsyneladende ofte håbløse kamp«. Det åndens og hjertets 
liv, som fra de danske højskoler har bredt sig ud over landet, har intet 
sidestykke«, skriver Bjørnson. Sønderjylland kunne tale med derom. Især 
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i årene efter århundredskiftet gjorde de gamle sønderjydske højskoleelever 
sig stærkt gældende i den nationale kamp. Karakteristisk er det, at de fire 
sønderjyder i fredsdelegationen til Paris i 1919 alle har været på højskole. 
Og så betød det vel endda mere, at højskolen gennem sine mange ukendte 
elever var med til at skabe sangbund, følgeskab og usvigelig trofasthed 
over for det arbejde, lederne måtte udføre i den fælles sags tjeneste. Det 
var trofast gammel danskhed og ny vækkelse, der reddede Sønderjylland.

Genforeningen

Genforeningen betød ligesom 1864 indledningen til et nyt afsnit i høj
skolens og grænselandets historie. Mange nationalt grebne unge højskole- 
mænd havde lyst til fra nu af at gøre deres gerning i selve Sønderjylland. 
Opgaven var ligetil. Nu var Nordslesvig påny forenet med moderlandet, 
men de mange år under tysk regime havde både økonomisk og folkelig 
kulturelt sat sig spor. Dem gjaldt det nu om at slette. Endelig måtte den i 
alle henseender og til alle tider unaturlige kongeågrænse bringes til at for
svinde. Og endvidere måtte højskolen i ganske særlig grad føle den men
neskelige og folkelige forpligtelse i statsminister Niels Neergaards ord på 
Dybbøl: »I skal ikke blive glemt«.

Årene omkring 1920 er planernes tid. Også de mange strandede planers 
tid, hvilket også har gyldighed på højskolens område. Af de gamle søn- 
derjydske højskoler kom kun Rødding i gang igen. Dog går der tråde 
fra de gamle højskolekredse til rejsningen af Danebod højskole ovre på Als, 
hvor en gammel Junkergaard, Øvelgønne, måtte give plads til dette nye 
danske virke. På Rødding blev højskolelærer Erik Appel forstander, på 
Danebod pastor Thorvald Knudsen. Indre Mission (K.F.U.M.) viste et så 
kraftigt initiativ, at dens højskole i Hoptrup som den første kunne påbe
gynde arbejdet i det genvundne land. Den fik som forstander pastor Kil
deby. Endelig oprettede højskolelærer Aage Møller, der egentlig ville 
have bygget højskole på Dybbøl, »Højskolen ved Flensborg Fjord« — 
olier som den sædvanlig kaldes: Rønshoved højskole. I 1933 omdannede 
højskolelærer Folke Trier Flansen Abild landbohjem til efterskole og høj
skole. Som den sidste i rækken åbnedes i fjor Idrætshøjskolen i Sønderborg.
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Fra friluftsbadet.

Ialt fik Sønderjylland således 6 højskoler, og de fik alle deres vanskeligheder 
at kæmpe med. Flere af dem blev bygget for dyrt. Det gik endda, så 
længe tiden bar med, men da økonomisk sløje år satte ind, og den stærke 
nationale strømning omkring 1920 fortog sig, meldte vanskelighederne sig. 
Det er på sin måde betegnende, at ingen af de forstandere, der tog fat 

hernede i genforeningsårene, har kunnet holde 25-års jubilæum. På alle 
skolerne fra dengang kom der efter kortere eller længere tids forløb nye 
ledere. Men det er også karakteristisk, at alle skolerne fra dengang stadig 
består, ja som helhed endda har haft større elevtal i de sidste ti år end 
nogen sinde. Den nationale vækkelse i de hårde år fra 1940—45 var måske 
nok på en måde gunstig for de sønderjydske højskoler, men flere af dem 
havde dog også netop i disse år visse ulemper at kæmpe med, fordi man 
anså deres beliggenhed for særlig udsat under de urolige og usikre krigs
forhold. At også disse skoler kunne melde stigende elevtal, kan vel tages 
som et udtryk for, at fremgangen ikke blot var konjunkturbestemt.

Da klokkerne den 5. maj ringede freden ind, vendtes et nyt blad i dan
markshistorien. To store spørgsmål rejste sig, som danske og da i særlig 
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grad sønderjydske højskolefolk følte sig forpligtet til at tage stilling til. 
Det ene var ordningen af hjemmetyskernes forhold. Her viste det sig som 
så ofte før, at højskolens folk ikke var enige i deres syn på aktuelle pro
blemer. Flertallet af sønderjydske højskolefolk var af den opfattelse, at 
hjemmetyskerne skulle have de samme rettigheder som alle landets øvrige 
statsborgere, ikke flere.

Det andet spørgsmål var Sydslesvig. Tidligt samlede næsten alle danske 
højskolefolk sig i kravet om opfyldelse af de tre punkter: Sydslesvigs admi
nistrative adskillelse fra Holsten, hvis et flertal af sydslesvigere selv øn
skede det, flygtningenes fjernelse eller fordeling og sikring af fri af
stemning ad åre. Personligt finder jeg det sørgeligt, at dette standpunkt 
ikke kunne godtages af hele det danske folk og med energi fremføres og 
fastholdes i dansk udenrigspolitik.

Højskolen og Sydslesvig

I marts 1950 åbnedes endelig en ny dansk højskole i Sydslesvig. Den fik 
efter mange vanskeligheder med tyske og engelske myndigheder omsider 
sin plads i Jaruplund syd for Flensborg. Initiativet til rejsningen af høj
skolen i Sydslesvig blev taget af danske højskole- og landbrugsskolefolk, 
der også skabte den økonomiske basis for skolen, væsentligst ved indsam
linger blandt deres gamle elever. Rejsningen af skolen har kostet 250.000 
kr., en antagelig sum i betragtning af, at bygningerne udelukkende består 
af træbarakker her oppe fra. Men den er godt bygget og ligger i smukke 
omgivelser og med en god og interesseret befolkning i sit opland. Der er 
plads til et halvt hundrede elever. Noget skolepalads er der ikke tale om, 
men det var Rødding heller ikke,, da skolen der rejstes i 1844. Og hvilken 
betydning fik alligevel ikke denne skole i årene derefter! Det kan gå på 
samme måde med højskolen i Jaruplund. Al begyndelse er svær, og alt nyt 
sker tyst. Højskolelærer Jørgen Jessen, der har skrevet sydslesvigernes friske 
ungdomssang, er forstander for den nye højskole.

Højskolens vandring gennem 25 år

Hvad har højskolen i Sønderjylland betydet i de treogtredive år siden 
1920? Et åndeligt arbejdes resultater er altid vanskelige at måle og veje.
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Men der er dog vist grund til at mene, at højskolen har givet sit værdifulde 
bidrag til genforeningen mellem Sønderjylland og moderlandet. De sønder- 
jydske højskoler har i de treogtredive år haft ialt ca. 18.000 elever. Deraf 
kom de 13 % fra Nordslesvig og 3 % fra Sydslesvig. Alle de sønderjydske 
højskoler er landsskoler, der får deres elever fra alle landets egne, og 
sådan er det bedst. Derved får elevflokken den rette mangfoldighed, og 
landets forskellige dele mødes gennem deres unge i dette fælles danske, 
der sammenknytter os alle. Det er naturligt, at de sønderjydske højskoler 
også har haft forholdsvis mange sydslesvigske elever. (Abild udgør her en 
undtagelse, hvilket skyldes særlige forhold). Siden 1945 er dette tal blevet 
stærkt forøget, hvilket iøvrigt gælder for alle landets højskoler. Det er 
af stor betydning for højskolerne, fordi de derigennem får nøje kontakt 
med Sydslesvigs hverdag. Højskolens tale om vore nationale og folkelige 
problemer får således en hjælp til at blive levende og virkelighedsnær, ■— 
og til at undgå at blive chauvinistisk, sentimental eller forskruet.

Men hvad har højskolen betydet for eleverne? De gamle højskoleelevers 
indsats før 1920 lader sig ikke omtviste. Hvad med højskoleeleverne i vore 
dage? Og ikke mindst, hvad betyder de mange hundrede gamle højskole
elever i dag i Sydslesvig, og hvad vil de komme til at betyde?

Det er ikke til at svare på nu.

Der har lydt klager over, at man hører for lidt til de gamle elever i det 
folkelige arbejde dernede. Men man skal vogte sig for at dømme for hastigt. 
De gamle elever skal også have tid til egen afklaring, inden vi for alvor 
vil kunne mærke deres indsats. Lidt tålmodighed må der til, når der sker 
en sådan omvæltning, som vort slægtled har været vidne til i Sydslesvig. 
Lidt hensyn må der tages til elevernes forudsætninger. Personligt tror jeg 
ikke, der i denne henseende er grund til pessimisme. På højskolerne har 
eleverne mødt dansk folkeligt liv, dansk frisind, danske idealer. De har 
lært deres egen fortid at kende, mødt det bedste i dansk litteratur, digtning 
og kunst, genvundet deres tabte modersmål og forstået, hvad det betyder 
folkeligt og menneskeligt for dem selv og deres landsdel. Jo, vi skal nok 
mærke til dem i tiden, der kommer, og de vil ikke blive trætte.
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Mere end hundrede år er gået, siden den første højskole blev oprettet 
i Sønderjylland — hundrede år med store sorger og store glæder — med 
mørke og lys. Mørke lå der over Sønderjyllands trængselstid fra 1864—1920, 
mørke — dystert mørke — over besættelsesårene fra 1940—45 — »det 
var, som Danmarks tid var omme«. Men efter natten kom der morgen. 
Lyset brød frem over Nordslesvigs ja til Danmark den 10. februar 1920, 
over befrielsesdagen den 5. maj 1945 og over Sydslesvigs danske genfødelse 
i disse år. Højskolen vil også i fremtiden føre sin kamp for frihed, sandhed 
og ret, den vil søge at hjælpe de unge til at finde sig selv, finde ind til 
det, der er sandt og ægte for dem, så sjælen kan udfolde sin underfulde 
verden, og hånden udføre, hvad ånden vil! »Forældet aldrig blev livets 
tale------- «.

Hans Haarder.

Om jubilæumsdagens mere officielle side

Årsskriftet, der sidste år var stærkt præget af skolens 50 års jubilæum, 
må i år tage det hensyn til elevforeningens medlemmer, at der gives 
et billede af festdagen, der var en virkelig stor dag, smuk og festlig, et 
hjerteligt udtryk for den samhørighed, der stadig er mellem Grindsted 
Realskole, dens venne- og forældrekreds og dens gamle elever

Elevforeningens formand har i beretningen omtalt dagen og har nævnt 
væsentlige ting, og skulle vi her komme ind på omtale af samme spørgs
mål, beder vi undskylde, men her vil vi undgå skolens historie og elev
foreningens aftenfest.

Det var en stor og repræsentativ forsamling, der åbnede festdagen med 
en frokost på skolen kl. ca. 12. Der var repræsentanter fra staten, amtet, 
Grindsted kommune, institutioner i Grindsted, banerne, realskoleforenin
gens bestyrelse og elevforeningen. Naturligvis var Futtrups til stede, men 
desuden, og vi kan vel sige som i mere end een forstand en særlig gæst, 
var den 93-årige spindemester Jeppesen med. Jeppesen var medlem af 
den første bestyrelse for oprettelse af den private skole, der i løbet af 50 
år skulle vokse fra 11 elever til ca. 400. Det er forståeligt, at den sidst
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nævnte gæst var udsat for stor hyldest. Sidstnævnte er afgået ved døden 
i dette år, men skolen har hans tale eller rettere hans fortælling om de 
første vanskelige år i skolens liv optaget på stålbånd.

Først ved frokostens slutning opdagede de mange talere, at hver tale, hvert 
ord var optaget på bånd, dog var den 93-åriges optaget nogle dage i 
forvejen. Høirup åbnede talerrækken og pegede på den særlige skole, 
han havde mødt, da han i 1930 en kort tid var lærer ved Grindsted 
Realskole. Dette korte ophold blev bestemmende for hans valg mellem 
kommunal og privat skole. Høirup sluttede med at takke dem, der havde 
haft mod til at begynde denne skole, haft kræfter og tålmod til at føre 
den gennem svære tider og udtalte håbet om, at det måtte lykkes at be
vare skolen fremover, som den har været bevaret og støttet i de forløbne 
50 år. Som den første elev, der har taget eksamen fra denne skole, talte 
bogholder Johansen, Grindsted. Han fortalte om de beskedne begynder
forhold og drog sammenligning mellem skolen dengang og nu og mo
tiverede et leve for skolen. Derefter talte elevforeningens formand, fru 
Anna, og pegede navnlig på skolens store betydning gennem dens sær
lige evne til at knytte eleverne til sig, hvad den store og livskraftige elev
forening er et levende bevis for. I denne tale, der var hjertelig som fru 
Anna selv, var der udtryk som levedygtig, livskraftig, god tone, ånd og 
hjemfølelse, altsammen udtryk for samhørighed og levende samarbejde 
mellem hjem, elev og skole. Fru Jenny Dalgård, som mange af os gamle 
elever har haft som lærerinde, mindede om den lykke, det er, når en 
skole evner at give lærerne frihed og ansvar. Dette har Grindsted Real
skole evnet til i dag. Efter at sygehusinspektør, sognerådsformand H. C. 
Larsen havde bragt Grindsted kommunes lykønskning, talte Futtrup. 
Futtrups tale var på een gang en tak for 28 år i Grindsted, en tak til 
dem, der blev og tog arbejdet op, og til dem, der kom og førte skolen så 
smukt videre, og talens mange minder og træk sluttede med hjertelige 
ønsker for skolens fremtid.

Samtlige talere, og det var mange, havde gode ord at sige om skolen 
som egnens skole og om dens betydning for den enkelte elev samt for 
Grindsted by. Det er ikke muligt at referere alle taler, men vi kan nævne: 
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folketingsmand Buhl, amtsskolekonsulent Nielsen, bankbestyrer Stensig, 
overbetjent Højbert, arkitekt Schiørring, stadsskoleinspektør Høirup, 
overportør H. V. Kålund, postmester Olesen, direktør Stensballe, isen
kræmmer Aage Jensen, overbetjent Rich, Lindebro, repræsentant for ju
stitsministeriets udvalg for større færdselssikkerhed, og sikkert flere, og 
efter at elevforeningens formand havde indbudt gæsterne til aftenfesten 
og oplyst, at gamle elever, institutioner i Grindsted og andre skolen ved
kommende i anledning af jubilæet havde ydetet beløb på tilsammen ca. 
4000 kr. som begyndelse til et fond, hvis formål senere nærmere skal 
udformes, sluttede Høirup de 4 festlige timer med en tak til gæsterne 
og med de bedste ønsker for skolen de næste 50 år.

Niels Krogsgård.
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Medlemsliste 1953
Afgangsklassen 1953

Klasse A:
1. Andreasen, Jens, Grindsted.
2. Bach, Kresten, Krogager.
3. Birk, Bent Bengaard, Bække.
4. Boe, Jørn, Brande.
5. Christensen, Kay, Hjortsvang.
6. Dahl, Kirsten, Ansager.
7. Faber, Bjørn, Ellygade, Graasten.
8. Hans Alf Askjær, Donslund, Holsted.
9. Hansen, Chr. Lyhne, Filskov.

10. Holdt, Ricard, Blåhøj.
11. Jacobsen, Jørn Pinnerup, Vesterhede, Hej nsvig.
12. Jensen, Ole Fink, Finlandsvej 20, Middelfart.
13. Jensen, Poul Vestergaard, Vejlevej, Brande.
14. Kamel, Bent William, Højerup, Rødvig.
15. Knudsen, Johan Nørgaard, Grindsted.
16. Madsen, Ernst, Brunbyviggaard, Løvlund.
17. Nis-Hanssen, Jørgen, Brande.
18. Olsen, Lisbeth Weis, bogtrykkeriet, Ansager.
19- Pedersen, Kristian, Grinderup, Varde.
20. Pedersen, Grethe Rønberg, Ansager.
21. Petersen, Bjørk Franklin Aagaard, Thorsgade 42, Kbh. N.
22. Schweder, Hans Henrik, Bække.
23. Sørensen, Gunhild Koch, Vorbasse.
24. Thimsen, Erik Dam, Grindsted.
25. Toft, Bent, Grindsted.

Klasse B:
1. Akselsen, Inger Marie, Sdr. Omme.
2. Brodersen, Verner, Vandel.

53



3. Christensen, Bente Rørbæk, Vandel.
4. Christensen, Inge Lise, Sdr. Omme.
5. Eg, Ragna Jøker, Krogager.
6. Eskildsen, Karen Margrethe, Grindsted.
7. Eskildsen, Lars Ole, Grindsted.
8. Ganzhorn, Jonna, Svineslagteriet, Hobro.
9. Hansen, Kirsten Søndergaard, Grindsted.

10. Hjorth, Poul Otto, Grindsted.
11. Jakobsen, Poul Erik, Sdr. Omme.
12. Jensen, Elisabeth, Grindsted.
13- Jensen, Licy Vallentin, Grindsted.
14. Klit, Inger, Agerbæk.
15. Lauridsen, Karen Margrethe, Sdr. Omme.
16. Madsen, Elly, Grindsted.
17. Mikkelsen, Erik, Krarup, Tistrup.
18. Mortensen, Sonja, Grindsted.
19. Nielsen, Gunnar Modvig. Sdr. Omme.
20. Nielsen, Poul Ulrik, Ivar Huitfeldtsgade 42, Aarhus.
21. Petersen, Anders, Grindsted.
22. Petersen, Bente, Grindsted.
23. Petersen, Birgit, Grindsted.
24. Petersen, Gerda Strandsbjerg, Agerbæk.
25. Sønderby, Aksel, Grindsted.
26. Ulsø, Hans Henrik, Broagervej 32, Holstebro.
27. Ulsø, Signe, Starup, Tofterup.
28. Østerbye, Karen, Grindsted.
29- Ostergaard, Asser Høgsbro, Åstrup, Glejbjerg.

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

1922 Almstok, Inger, missionær, De gamles Hjem, Vorbasse.
1952 Andersen, Aksel, manufakturhdl., Sdr. Omme.
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1922 — Axel, glarmester, Nørregade 23, Grindsted.
1951 —• Edel Marie, Teglværket, Sdr. Omme.
1950 — Ejgild, Barrit Kro,, Barrit.
1942 — Elna Linnet, lærerinde, British Syrian Mission, P.O. Box 166 Beirut,

Libanon.

1942 — Elof, bankass., Herning Handels- og Landbrugsbank, Herning.
1949 — Else Winna, seminarieelev. Holmevej 2, Ribe.
1930 — Erna Skovborg, f. Pedersen, Vestergade 39, Vejle.
1940 — Eva, sparekasseass,, Tulipanvej 5, Farsø.
1939 •— Helge Søgaard, bankass., Andelsbanken, Vejle.
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.

1929 Andreasen, Arne,, civilingeniør, Grindsted.
1931 — Karen, f. Christensen, Grindsted.
1950 Andresen, Birgit, Tofterup.
1950 — Ellen, Tofterup.

1951 Arens, Sven Preben, sparekasseelev, Agtrupvej 55, Kolding.
1937 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.
1952 Bendixen, Boris, Svends Allé, Gladsakse.

— Ole, snedkersvend, Skolegade 7, Grindsted.
Beuchert, Arne, manufakturhdl., Fa. Hornbek, Nykøbing M.

1925 Birkelund, Dagny, f. Holdt, Cementvarefabrikken, Vorbasse.
1944 Bitsch, Arnfred, lærer, Asnæs Mellem- og Realskole, Asnæs.
1931 — Daniel, pastor, Saron, Tiruvannamalai, North Arcot, South India.
1950 —• Roald, stud, polyt., Biilowsvej 32 B 2 th., København V.
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1942 Bjerre, Aase, f. Slyngb., bibliotekar, Malthe Bruunsvej 11, Thisted.
1946 — Ib, Hejnsvig.
1952 Bjelskov,, Inger, Sdr. Felding.
1951 Bjørnsson, Kristin, Nordenskov.
1950 — Hjørdis, økonomaelev, sygehuset, Ribe.

1939 Blj'nning, Rikardt, kontorass., Peter Bangsvej 111 st. th., København F.
1950 Boesen, Dagmar, kontorelev, Grindsted Kommunekontor, Grindsted.
1933 Boesen,, Ebba, f. Ernebjerg, Ernst Bojesensvej 5 A, Holte.
1950 Borch, Hans Chr., handelsi., Lindved, Vejle.
1943 Bramsen-Nielsen, Martin, kommunekontoret, Herning.
1947 Brandt, Aase, postelev, p. t. Telemarksgade 101 th., København S.
1950 Breinholt, Per, handelsi,, Vesterbrogade 11A, Grindsted.
1947 Bremer, Holger, postmedhj., »Almstokhus«, Vandel.
1945 Brunbjerg, Lilly Ruth, f. Pedersen, Skolen, Stakroge.
1950 Brus, Karen, defektriceelev, Billund.
1924 Bruun., Edith, frue, født Gydesen, Lindved pr. Vejle.
1937 —■ Johan Dejgaard, dyrlæge, Nordenskov.

Brøns, Kaare Fog, realskolelærer, Grindsted.

1949 Buch, Lilli Maria, Harck & Petersen Eftf., Varde.
1949 Bøgedal, Asger, maskinarb., Nygade 25, Silkeborg.
1952 Bøjgård, Dorete, handelsbanken, Grindsted.
1940 Cammer, Palle, filmsoperatør, Rødkildevej 8, København F.
1949 Carlsen, Gunhild, født Præstegård, Stjernholm A, Horsens.
1952 ■— Ib, Stjernholm A, Horsens.

1948 Kristensen, Aksel Johs., c/o fru Lydia Kristensen,, Virklund pr. Silkeborg
1928 — Alfred, sognepræst, Kauslunde, Fyn.
1948 — Anna Herdis, sygeplejerske, Rigshospitalet, København 0.
1936 — Arnold, bogholder, Svineslagteriet, Holstebro.
1950 — Bent, Edisonvej IB1, København V.
1948 — Berthel Pagh, Andelssvineslagteriet »Midtjylland«, Grindsted.
1951 — Birthe Laura, Vibes Allé 9, Grindsted.
1933 — Kristian L., civilingeniør, Brendstrupvej, Varde.
1946 — Kaj Rørbæk, M. Jørgensens Frøhandel A/S, Grejsdalen, Vejle.
1924 — Carl, landsretssagfører, Hornslet.

1941 —• Carl O., Damvejen 18, Ribe.
1941 ■— Kaj Søby, kommuneass., Dalum Raadhus, Fruens Bøge.
1924 •— Kirsten Horsbøh seminarielærerinde, Østergade 83, Tønder.
1941 •— Ellen, »Mosegaarden«, Blaahøj.
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1950 Kristensen, Emil, »Rishøj«, Hejnsvig.
1934 — Gunnar, kommis, Brugsforeningen, Grindsted.
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, garderkasernen, Næstved.
1923 — Jørgine, f. Jørgensen, »Birken«, GI. Hasserisvej 48, Aalborg.
1947 — Kamma, sparekasseass., Hørlycks Allé 1, Grindsted.

— Karen Guldberg, Glejbjerg.

1949 — Kathrine, f. Højgård, Irisvej 11, Kongsvang, Århus.
1949 —• Magdalene Kristine, Vejlevej 34, Grindsted.
1937 — Martha, f. Lorentsen, Hundstrup Brugsforening pr. Vester-Skerninge.
1949 — Nanna Lindholt, husass., »Skjoldhøj«, Sdr. Felding.
1947 — Peter Bent, kontorist, Skovlund pr. Mølby, Midtjylland.
1947 — Peter Byrialsen, lærer, Hedager, Nordenskov.
1924 — Regner, kriminaloverbetjent, Vinkelvej 40, Kongens Lyngby.
I923 — Inge, f. Roi Vinkelvej 40, Kongens Lyngby.
1950 — Svend, Vibes Allé 11, Grindsted.
1916 — Svend Aage, skovrider,, Riddergade 1, Viborg.
1923 — Thomas, inspektør, Christiansvej 23, Charlottenlund.
1945 — Torben Søholt, Horsens Folkeblad, Horsens.
1949 — Viggo, gdr. Kr. Kristensen, Agerbæk.

— Vita, plejeelev, Åndssvageanstalten, Ribe.

Christiansen, Agnes, f. Schlebaum, tandtekn., Vestergade 3, Grindsted.
— Birthe, J. P. Jensensvej 18, Grindsted.

1951 — Else, gymnasiet, Tarm.
1952 — Ingrid, Okslund Skole, Brørup.
1941 — Julius Overg., kommis, Henne Brugsforening, Henne.
1926 -— Poul Henry, manufakturhandler, Borgergade 15„ Grindsted.
1932 — Esther, f. Olesen, frue, Borgergade 15, Grindsted.

— Signe, f. Schiørring, Slotsgade 8, Hillerød.
1919 — Svend, forretningsbest., Midtjyllands Udsalg, Grindsted.
1937 — 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.
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1950 Danielsen, Bent, Randbøl.
Degn, Hertha, f. Kaalund, Jernbanegade 5, Grindsted.

1949 Dejgaard, Gerda, GI. Hindhede, Højmark, Lem St.
1917 Dich, Methea, f. Mikkelsen, dameskrædderinde, Nr. Allé 3., Glostrup.
1945 Due-Andersen, Aase, f. Bendixen, Skovbygård, Borup.
1932 Døssing, Asta Degn, frue, tandlæge, Englandsgade 23, Esbjerg.
1928 Elmgaard, Ingrid, lærerinde, Fjelstrup.
1947 Enevoldsen, Mads V., Vadgård, Hoven pr. Tarm.
1950 Engberg, Olaf, Vorbasse.
1947 Eriksen, Anni, Gigtsanatoriet, Skelskør.
1921 Eskildsen, Kristian, sognepræst, Vester Vedsted, Ribe.
1950 — Inge, Borgergade 17„ Grindsted.
1952 — Karen, boghandler!., Nørregade 29, Grindsted.
1941 — Knud, Jyllandsgade 14, Grindsted.
1943 Falk-Petersen, Gertrud, frue, f. Graversen, Klebæk, Lunderskov.
1935 Fallesen, Carl, kommis, Engvej 27, Grindsted.
1936 Falsted, Gerda, f. Sørensen, Drejersvej 51, Kolding.
1943 Fog, Peter Andreas, Søndermarken, Vejle.
1933 Fogstrup, lp, Nyvej 14, Jyderup.
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.

— Poul Lønborg, Faaborg pr. Varde.
1943 Frich, Marie, f. Jensen,, 601 West 13th Ave., Vancouver B. C. Canada.
1951 Frifelt, Kirstine, Frifelt pr. Ølgod.
1948 Friis, Anna Birgit, Skjoldsgade 25, Esbjerg.

— Hans L. Lundgaard, Søndergade, Bække.
1941 Frøkiær, Jens Chr. læge, Willemoesgade 332, København 0.

Futtrup, Anders, lærer, Dansk Privatskole Lyksborg, Paulinenallee 2, 
Glücksburg.

1934 — Hans, skolebest., Dansk Privatskole Lyksborg, Paulinenallee 2,
Glücksburg.

1951 Graversen, Lene Grand,kontorelev, Sdr. Omme.
1948 Gregersen, Else Hjort, seminarieel., Vordingborg.
1950 — Jens Anton Hjort, Herlufsholm Skole, Næstved.
1922 — Mads, civilingeniør, Gregersen’s Patentregister, Vejlesøvej 76, Holte.
1925 Grove, Lydia, Hejnsvig.
1924 — William,, sognepræst, Juelsminde.
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1935 Grunnet, N. Tage, dyrlæge, Veterinary Department Lagos, Nigeria, 
West Africa.

1945 Grysbæk, Kirsten, Paaby, Kolding.
1951 Græsholm, Hans Jørgen, Engvej, Grindsted.
1951 — Jonna, Stevnsgade 35, København N.
I937 Grønlund, Ejner, ingeniør, Strandvejen 176, Sædding.
1938 — Grethe, f. Stensig, Strandvejen 176, Sædding.
1931 Gunge, Gudrun, f. Rasmussen, Bjørnøgade 15, Aalborg.
1922 Haarder, Hans, højskoleforst., 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 B 2 tv., Valby.
1948 Hansen, Axel Haahr, Lund pr. Mølby, Midtjylland.
1950 — Arne, »Ølgaard«, Randbøl.

— Birthe Levin, cand. mag., Realskolen, Grindsted.
1952 — Bodil, gymnasieelev, Sdr. Felding.
1951 — Bodil Kaas, handelsbanken, Grindsted.
1946 — Carl Emil, radiotekniker, Vestergade 37, Grindsted.
1952 — Dorit, kontorelev, Realskolen, Grindsted.
1923 — Ejnar, savskærer. Vandel.
1951 — Else Marie Storgaard, Nygade, Grindsted.
1948 — Erland, c/o frk. Kock, Højbjerghus, Maltbæk, Vejen.
1948 — Finn Schmidt, Holsted Spare- og Laanekasse, Holsted.
1950 — Flemming, Nyboesgade 38, Vejle.
1950 — Gerda Lyhne, kontorelev, Allégade 2, Vejen.
1946 — Grethe Marie, Hans Hansen, Bredebro.
1942 — Hans Marius, cand. jur., Taasingegade 22, Århus.
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, Århus.
I939 — Jutta, sundhedsplejerske, Mariehøjvej 32, Holte.
I95O — Jørn, Vandel.
1941 — Kenneth Vestergaard, A/S Varde Bank, Varde.
1951 — Knud, Ansager.

— Knud Birthin, assistent i DFDS, Guldsmedgade 24—263 tv., Århus.
1945 — Knud Hardt, Glejbjerg Station, Glejbjerg.
1944 — Kurt Stephan Schiøtt, handelsbanken, Grindsted.
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1927
1923 
1949
1937
1945 
1922
1946 
1945

1952 
1921
1943

1949 
1945

1930

1951
1945 
1922
1950 
1951
1952

1936 
1940
1938
1950

1945
1945

1946 
1927
1939

Hansen, Mads, dyrlæge, Sdr. Felding.
— Peter, førstelærer,, Hellevad.
- —• Preben, Nordenskov.
— • Severin, dyrlæge, Nørager.

Hartlev, Kirsten, bogholder, Mølletoften 35 B, Horsens.
Haugaard, Johanne, f. Stærmose, massøse, Brande.
Have, Karen Margr., lærerinde, Bjerggade 46, Struer.
Hennelund, Vagn Aage, Hovedskolen, Sdr. Felding.
Henningsen, Erik, Vestergade 140, Silkeborg.
Hermannsen, Annelise, Agerbæk.
Hermansen, Kirstine, lærerinde, 17. Ormes Road, Kilpank, Madras, S. India.

— Helge, Kongensgade 28, Christiansfeld.
Hey, Flemming, Søndergade 1, Kolding.
Høeg, Lis, f. Winther, Bethesdavej 71 *, Århus.
Hoffmann-Hansen, Hilmar, bankass., Blaahøj Station.
Holt, Sven, Monte Maiz, Cordoba, F.C.C.A., Argentina.
Holtegaard, Karen, cand .pharm., Frederiksborgvej 102 st. th., Kbhvn. NV.
Hougaard, Gudrun, Hejnsvig St.
Hougesen, Kurt Emil, Handelsbanken, Vejle.
Hovaldt, Annelise, f. Kaalund, Gormsvej 26 st. tv., Herning.
Hovmøller, Sigurd Ingen, 1019, Sc. 25th. Str., Milwaukee, Wise., U.S.A.
Hundebøll, Bente, sygehuset, Brande.
Hundrup, Tanja, gymnasieelev, Engvej, Grindsted.
Husted, Carl Johan, Vorbasse.
Huus, Gunhild, f. Jespersen, sygeplejerske, sygehuset, Herning.
Hviid,, Karsten, ingeniør, Jernbanegade 11, Grindsted.

— Kiss, f. Hestehave, Jernbanegade 11, Grindsted.
— Thorkild, ingeniør, Dronningborgvej, Kastrup.

Høirup, Birte, Skolegade, Grindsted.
■— Ellen Chr., frue, lærerinde, Agnetevej 23, Lyngby.
— Mogens, skolebestyrer, Skolegade, Grindsted.
— Karen, Skolegade, Grindsted.

Høst, Egon Aksel, bankassistent, Engvej 14, Grindsted.
Ibsen, Ib Falkner, bankass., Herning Handels- og Landbrugsbank, Herning.

— Ruth, f. Wrang, 0. Allé 8, Grindsted.
— Thor Falkner,, bankass., Herning Handels- og Landbrugsbank, Herning. 

Iversen, Anders M., bankass., Ribevej 19, Bramminge.
— Jens, bankass., A/S Varde Bank, Esbjerg.
—- Elin, f. Bjerg, A/S Varde Bank, Esbjerg.
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1951 Jacobsen, Anna, gymnastikhoj skolen, Ollerup.
1945 — Christian,, sparekasseass., Nørrebrogade 54 th., København N.
1943 — Else, Agerbæk.
1927 Jensen, Aage, isenkræmmer, Nørregade 33, Grindsted.
1938 — Aage, Postbox 60, Lemvig.
1943 — Aage Munk, læge, c/o overportør Jensen, Bakkedraget 7, Roskilde.
1946 — Anders Schelde,, lærer, Den danske Skole ved Oksevejen,

Flensburg Weiche, Flensburg.
1939 — Annelise, f. Fog, købmand Jensen Hygum, Jelling.
1924 — Anton, bankbogholder, Handelsbanken, Varde.
1943 — Anton, murersvend, Vejlevej 13, Grindsted.
1950 — Chr. Arvid Hedeg., bankelev, Sdr. Omme.
1951 — Elna Kirstine, kontorist, Fa. Hedeg. & Hansen, Grindsted.
1934 — Else, Willemoesgade 701, København 0.
1952 — Else Anny, Okslund Skole, Brørup.
1934 — Else, f. Rasmussen, Møbelfabrikken, Auning.
1950 ■— Erling Donslund, Blaahøj.
1940 — Erik Chr., maskinass., Nørregade 25 B, Grindsted.
1949 — Erik Langvad, sparekasseassT Utoft Plantage, Grindsted.
1952 — Frank Mølgård, Bøvlvej, Sdr. Omme.
1947 — Grethe Kjær, Ved Østerbjerg 2 st. th., Glostrup.
1945 — Henning, Langkærgaard, Brande.
1945 •— Henry, kommuneass., Kommunekontoret, Vejen.
1952 — Holger Tage, Allerup, Tjæreborg.
1948 — Inga Gejl, Skovlund„ Mølby, Midtjylland.
1951 — Inga Karen, Agerbæk.
1949 — Jens Jørgen Bækby, Vestergade 21, Grindsted.
1952 — John, Krogager.
1950 — Johanns Børge, Lego, Billund.

— Karen Dybdahl, c/o bagermester Pedersen, Hviding.
1951 — Kirsten Else, Aalykke, Grindsted.
1950 — Knud E. Hedeg,, De unges Hjem, Hedensted.
1927 — Meta,, trafikass., Hersegade 1 A 2, Roskilde.
1946 — Niels Jørgen, »Midtjylland«, Grindsted.
1951 — Niels Hedeager, Bække.
1943 — Olaf, trafikass., Hejnsvig.
1946 — Olrik E., lærer, Realskolen, Grindsted.
1940 — Robert Rørmose, lærer, Jyllandsgade 33, Grindsted.

S., portier, Hotel »Eyde«„ Herning.
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1950 
1938
1951
1952 
1950
1949 
1946

1932 
1929
1940 
1949
1946 
1941
1952 
1941
1950 

1947
1952 
1947
1921 
1948

1943 
1934
1930

1942 
1937
1939 
1924
1922 
1932
1932

1940 
1940 
1945
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Jensen, Torben, Roel, Trædballehus, Vejle.
— Tove, f. Grunnet, Egilsgade 56 8, København S.
— Vilhelm, Vorbasse.

Jeppe-Jensen, Jens Peter, V.G.T., Tarm.
— Lisbeth, Sdr. Omme.

Jepsen, Gunnar, Skovlund pr. Mølby, Midtjylland.
— Poul Lassen, »Slifsgaard«, Kragelund, Bække.

Jespersen, Gunhild, sygeplejeelev, Cenralsygehuset, Herning.
— Helge, dyrlæge, Brædstrup.
— Hugo, dyrlæge, Losning.
— Knud Anton, toldass., Skovroysvej 25, Tønder.
— Niels Heinrich, elektrikerl., Jernbanegade 11, Grindsted.

Jessen, Tage, Krarup Højgaard, Skive.
Johannessen, Tage Bruun, bankass., Bække.
Johansen, Anna Lise, Vrennerup, Faaborg, Varde.

— Erik, ekspedient, Jernbanegade 9, Grindsted.
— Erna, Elmevej 13, Tarm.

Johnsen, Tage, stud, med., Kollegium 6, værelse 274, Århus.
Jørgensen, Bjarne, Tarmvej, Sdr. Omme.

— Edith., Kærbæk pr. Ansager.
— Ejnar, stadsskoleinsp., Borger- og Realskolen, Fakse.
— Inger Marie, Valdemar Sejers Allé 21, Ribe.
— J. Dalgaard, frue, overlærer, Sjællandsgade 112, Fredericia.
— Grethe, f. Müller,, Vestervænget 18, Roskilde.
— Magnus, redaktør,, Ths. R. Segelckesvej 7, Hjørring.
— Vagn Nedergaard, adjunkt, Libravej 1, Århus.

Kaalund, H. V., overportør. Vesterbrogade 13, Grindsted.
— Thorvald, Sønderborggade 3, Århus.

Kelly, Nora, f. Krøll, 48 Stourroad, Christchurch Hauls, England.
Kiær, Erik W., løjtnant. Hærens Officersskole, Frederiksberg Slot, Kbhvn. F.
Kjalke, Poul, politimester, Rønne.
Kjer, Lydia, f. Rasmussen,, Vedelsgade 115 2, Vejle.
Kjestrup, Marie, f. Nielsen Zeisesvej 4, Haderslev.
Kjær, Aksel, landinspektør, Skivevej 18, Holstebro.

— Leo Stråsø, lærer, Nørregade 32, Grindsted.

Kjærgaard, Ellen, f. Brus, Faarup Mark, Jelling.
Kjær-Olesen, Tage, vejass., Søndre Landevej 43 2, Sønderborg.
Klange, Birgit, f. Hunsdahl, Skolen, Spjald.



1952 Klit, Knud, handelslærling, Grindsted.
1951 Knudsen, Aage, Slagteriudsalget, Troldhede.
1944 — Bent Nørreg., Vibes Allé 4, Grindsted.
1941 Knudsen, Carl Emil, elektriker, Nyboesgade 63, Vejle.
1950 — Elna Outzen,, Odinsvej 9, Aabyhøj.
1945 — Knud Jensen, trafikass., Chr. Winthersvej 84, Aabyhøj.
1937 — Thorkild, ingeniør, Helge Rodesvej 9, Århus.

Kramer, Agner, lærer, realskolen, Grindsted.
1933 Korsgaard, Thorvald, kriminalbetjent, Nykøbing M.
1941 Kranold, Inge Søholt, f. Christensen, Vangeleddet 17, Virum.
1952 Kristiansen, Ingrid, boghandleri., Kirks boghandel, Holsted.
1952 Krogsgaard, Anders, Gymnasiet, Tarm.
1924 — N. J., inspektør, Realskolen, Grindsted.

— Hedvig, frue, Realskolen, Grindsted.
1945 Krupsdahl, Regnar, mejerist, Sdr. Felding.
1934 Krøll, Herman, ingeniør, Nørregade 65, Grindsted.
1939 Kvers, Aage, ingeniør, Harsdorffsvej 1 B, København V.
1943 Kvist, Holger, manufakturkommi^, KFUM, Søndergade 31, Horsens.
1946 Kvist,, Lis, Kragelund Skole, Bække.
1950 Kølbæk, Peder Grau, Fa. Graversen, Tarm.
1950 Ladegaard, Inger, Lund, Mølby, Midtjylland.
1941 Langer, Erik Dam, kommis, Hørby Brugsforening pr. Hørby.
1947 Larsen, Anny,, lærerind«, c/o »Tatol«, Ansager.
1949 — Betty, Skovlund pr. Mølby.
1939 — Børge, bankass., Vestergade 72, Odense.
1947 — Carl Johan, mekaniker, Fynsgade, Grindsted.
1941 — Hans Weis, A/S Sønderskov Teglværk, Nordenskov.
1949 ■—• Hilda, Lægeboligen,, Rødding.
1924 — Søren Poulsen, kæmner, Ansager.
1936 Lauridsen, Marius, præst, Svendsgade 28, Vejle.
1920 — Ove, dyrlæge, Thyregod.
1921 — Anna, f. Andreasen, frue, Thyregod.
1946 — Ove, radiotekniker,, 13- telegrafcomp.. Langelandsgades kaserne, Århus.
1947 — Svend Aage, elektriker, Skolegade 9, Thyregod.
1942 Lawrence, Magda, f. Laursen, Skolegade 90A3, Esbjerg.

Leth, Georg, redaktør, Nørregade, Grindsted.
1945 Licht, Hans Henrik, stud, jur.. Jernbanegade, Grindsted.
1918 — Ketty, f. Bjerg, Jernbanegade, Grindsted.
1942 — Kirsten, Jernbanegade, Grindsted.
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1942 

1929 
1940
1942
1948 
1938
1952 

1949 
1949
1951 
1951
1948 
1938 
1944 
1951

1949

1943 
1925
1952
1947
1951
1951 
1944
1944 
1952 
1942
1951
1951
1950 
1949
1948 
1948 
1945
1926 
1952
1949 
1952 
1925

Lindegaard-Hjorth, Inga, f. Hartlev, Hvidovrevej 84 A, Valby.
Locht, Gustav, tricotagefabrikant, Egtved.
Lorentzen,, Lorents Ravn, Frederiksbjerg Trælasthandel, Læssøesg. 20, Århus.
Lund, Bodil, f. Uhre Pedersen, Kvissel.

— Karl, Vejlefjord Sanatorium, Vejle.
— Cecilie, f. Larsen, Sofienlund Teglværk, Ulstrup.
- — Marie, kontorelev, FDB, Esbjerg.

Lunde, Birgit, Bethedavej 71„ Århus.
Lundsfryd, Folmer, Gedved Seminarium, Horsens.
Lundsgaard, Ann, Vestre Allé, Grindsted.
Lyhne, Svend Aage, Vesterbro KFUM, Valdemarsgade 15, København V.
Lyngø, Henning Kr. Gejl, Skovlund,, Mølby.
Lysgaard, Anne, f. Riisbjerg Thomsen, Søndergade, Bording.
Madsen, Gerda, Lindenstreet 29, Toronto, Ontario, Canada.

— Inger, Borgergade, Grindsted.
— Johanne, Vesterbrogade, Grindsted.
■— Knud, lærer. Realskolen, Grindsted.
- — Lilian Møller, f. Ravn, Hejnsvig.
— Niels Møller, murermester, Lillerupvej 6, Rønde.
• — Niels Peter, Nordenskov.
-— Vera, kontorass, Hørlycks Allé 12, Grindsted.

Marcussen,, Birgit Marie, Starup Mejeri, Tofterup.
Mathiesen, Bernhardt, Kirkevejen, Vorbasse.

— Børge, sparekassefuldmægtig, Sparekassen, Grindsted.
Martinsen, Rachel J. Sindbjerg, Nr. Felding.
Mikkelsen, Arne, Sjællandsgade 4, Grindsted.

— Edith, f. Fonnesbæk, Jernbanestationen, Verst.
— Jenny, kontorelev, c/o sagfører Licht, Grindsted.
— Mads Christian, handelslærling, Troldhede.
— Nancy, Guldborgvej 13, Odense.
— Søren Børsting, Vorup Planteskole, Randers.
— Werner, Aast Andelsmejeri,, Vandel.
— Verner Nordbæk, Ansager Andelsslagteri, Ansager.

Modvig, Ester, Voulund skole, Kølkær.
Mogensen, Dagny, lærerinde, Himmelev pr. Roskilde.

— Henning, Artillerivej 63, værelse 124, København S.
• — Ruth, »Nedergaard«,, Vandel.

Mortensen, Ellen, postelev, Tørring.
■ — Thorvald, radiotekniker, Kibæk.
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1951 Moustgaard, Ninna, Filskov. .

Munk, Anker, skolebestyrer, Aarup.
1939 — Per, maskinmester, Aarup.

1949 Mygind,, Marie, Herningvej 38, Brande.
1951 Muller, Ole, Vejrup.
1952 Mæng, Harry, Rindum skole, Ringkøbing.
1923 Møberg, Marinus, bogbinder, Borgergade, Grindsted.
1947 Møbjerg, Morten, stud, theol., Frodesvej 40, Aabyhøj.
1951 Mølgaard,, Karen, defektriceelev, Grindsted.
1936 Møller, Else, f. Møller, Vesterbro 844, Aalborg.
1950 — Else Rita, Dosseringens Vuggestue, Ewaldsgade 1, København N.
1927 — Rob. J., Stakroge.
1941 Nikolajsen, Karl Heine St., revisorass., Vesterbrogade 1633, København V.
1949 — 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 — Arne, postbud, Sdr. Felding.
I95O — Bent Jul, bankelev, Vejle Bank, Vejle.
1946 — Bent Jørgen, »Solvanggaard«, Glejbjerg.
1949 — Bruno A.„ kontorist, Kærvej 7, Grindsted.

— Cecilie, frue, Mariendalsvej 32 C 3, København F.
— Ellen, damefrisør, Skolegade 25, Grindsted.

1940 — Ellen, f. Nielsen, Simmerstedvej 97, Haderslev.
1950 — Elna, Sdr. Omme Station, Sdr. Omme.
1952 — Elly, defektriceelev, Apoteket, Ølgod.
I944 — Else Eva, f. Thorning, Bernerfvænge 26 \ Valby.
1949 — Ester, Aast pr. Vandel.
1952 — Evald S., kontorelev, »Midtjylland«, Grindsted.
1950 — Gudrun, sygeplejeelev, Brande.
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, bankass., Skolegade 21, Grindsted.
1949 — Karen, boghandlermedhj, Grindsted.
1950 — Karen, Mølholm, Sdr. Felding.
1940 — Knud Schmidt, lærer, Valmuevej 13, Kolding.
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1933 — Laurids, købmand, Spangsberg, Esbjerg.
1922 — Laur., sognepræst, Vester Sottrup..
1924 — Magda, f. Hansen, Jernbanegade 232, Kolding.
1935 — Nanna, f. Christensen, Skyttensvej 33, Holbæk.
1947 — Niels Norby, trafikmedhj., Billund.

— Niels Otto, tjenerelev, Haandværkerforeningen, Vejle.
1941 — O. C., bankass., Varde Bank Esbjerg.

— Oluf Mondgaard, prokurist, Brogade 9, Korsør.
1949 — Ove Sjøgreen, bankass., Kastanieallé, Grindsted.
1937 —• Peder Jacobi, bogholder, Andels-Svineslagteriet, Vraa.
1947 — Vagn Aage, lærer, Nordenskov.
1941 — Willy Verner, uddeler, Brugsforeningen, Spandet pr. Arnum.

1952 Nissen, Evald, journalistelev, Bogense Avis, Bogense.
1924 Nordbek, Svend Aa., fuldmægtig, Den kellerske Anstalt, Brejninge.
1945 Nordbjerg, Holger, Sjællandsgade 18, Grindsted.
1939 Nordentoft-Nielsen, Erling, sekretær, Nordkrog 12, Hellerup.
1947 Norge, Carlo,, Stilbjerg pr. Billund.
1937 Nørgaard, Carl, Henrik Ibsensvej 441, København V.
1927 Nørup, Viggo, jernbanedetektiv, Skovvejen 50, Århus.
1927 Oehlenschläger, Ejner, J. P. Jensensvej 11, Grindsted.
1929 — Johs. G., prokurist. Engvej 29, Grindsted.

Olsen, Anna, økonoma, Hoven, Tarm.
1929 — Etta, f. Mortensen, g. m. læge Viggo Olsen, Kalundborg.
1928 — Evald, bankfuldmægtig, Varde Bank, Esbjerg.
1948 — Grete, Dronning Louises Børnehospital, Øster Farimagsgade 34,

København K.
1948 •— Jenny, husass. sorenskriver Kloumann, Røtnes Maura, Norge.
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, Grand Hotel, Grindsted.
1920 Ostenfeld, Ruth, f. Christensen, Dalgas Avenue 172, Århus.

Paarup, Hans Børge, kontorist. Borgergade 8, Grindsted.
1944 — Preben, boghandlermedhj. Stemannsgade 7 \ Randers.

1920 Pedersen, A. Benned, sognepræst, Gimming pr. Randers.
1927 — Sofie, f. Klitgaard, frue, Gimming pr. Randers.
1942 — Arne, Nedergaard, Sdr. Felding.
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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.
— Dora, Villa »Pax«, Ansager.

1939 — Edith Hartmann, f. Poulsen, »Rønnegaard«,, Skads, Vester Nebel
pr. Esbjerg.

1939 — Egon Bøgeskov, lærer, Vinkelvej 9, Herning.
1946 — Elinor Wisler, c/o Slagterm. Pedersen, Skamby.
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.

1950 — Inge, Danmarksgade 16, Herning.
1952 — Ingrid, Stakroge.
1931 — Knud, kontorass., Skolegade, Grindsted.
1951 — Kurt, seminariet, Vordingborg.

— Maja, overlærer, Dronningborgvej, Kastrup.
1951 — Litta, Filskov.
1947 — Martha S., »Nedregaarden«, Sdr. Omme.
1936 — Nanna Kjær, f. Clausen, Molbecksvej 14 Valby.
1935 — Svend Leo, kommis, Vesterbrogade 22, Vejle.
1952 — Søren Viggo, seminarielærer,, Jelling.
1948 — Vagn Birkelund, Stakroge.
1944 Petersen, Viggo Lorentz Koregaard, »Arvadgaard«, Blaahøj.

Pettersson, Sv. Aage, skoleinspektør, Aakirkeby.
1924 — Kamma, f. Christensen, frue, Aakirkeby.
1919 Plagborg, Julius G., bankbestyrer,, Vestergade 12, Grindsted.
1950 — Kaj, handelslærling, Vestergade 22, Grindsted.
1934 Porst, Parmo, direktør, Hotel »Dagmar«, Ribe.
1937 — Else, f. Grunnet, Hotel »Dagmar«, Ribe.

1933 Poulsen, Aksel, repræsentant, Bellisvej 8, Varde.
1941 — Carl Hjort, ekspedient, Stakroge.
1943 — Grethe, Vævestuen, Agerbæk.
1943 — Per G., præst, Frederikshavn.
1937 — Simon, dyrlæge, Ørnhøj.
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1943 
1920
1930 
1951 
1951 
1943
1925

1922 

1940
1936 
1945
1946 
1922 
1934 
1930
1948 
1940
1940 
1936
1949 
1952 
1936 
1938

1927 
1920
1924 
1947 
1947
1923 
1928
1949

1936 
1947 
1942
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— Søren Hjorth, kontorass., Sander Allé 26, Rødding.
Prægel, Anna Sofie,, f. Holt, cand, pharm., Otto Sverdrupsvej 9, Arhus.
Præstegaard, Edith, Lundevej, Brudager pr. Vejstrup.

— Elna Kristine, Sønderby, Grindsted.
— Grethe, Jernbanegade, Grindsted.
— Hanne, Mejlgade 48, Århus.
— Nanna, f. Møller, Jernbanegade 15, Grindsted.
— Tove, Stenderup pr. Kroager.

Præstholm, Sv. E., sognepræst, Føvling.

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

Raahede, Anna, f. Dejgaard, Salling Ungdomsskole, Jebjerg.
Rahbek, Chr., kommis, Sdr. Felding.

— Hans, boghandlermedhj., Sdr. Felding.
— Nancy, f. Andersen, Nygade 18 A, Grindsted.

Rahbek-Sørensen, Richard, 99 Manchester Road, Wilmslow, Cheshire, England.
Rasmussen, Andreas Th.,, planteskoleejer, Stenagergaards Planteskole, Randers.

— Else-Margrethe, f. Pedersen, Strandby Plads l2, Esbjerg.
— Henning, bogholder, kasernen, Tønder.
— Knud Revald, ingeniør, »Audebo« pr. Maarsø.
— Peter Lumbye, kok, Strandvejen 53, Middelfart.

Raunkjær, Kristian, Øster Aabølling pr. Frifelt.
Raunkiær, Jørgen, Gerbrandsvej 8, København S.
Recknitzer, Inge Birgit, bankelev, Handelsbanken, Grindsted.
Refer, Bent, skovfoged, Store Sankt Mikkelsgade 18 A 3, Viborg.
Richardson, Karen,, f. Fallesen, »Green Acres«, 41, Westbourne Avenue, 

Emsworth, Hants, England.
Riis, Snefrid, f. Nielsen, Tiist Brugsforening pr. Mundelstrup.
Riising, Chr., farmer, Northclif. W. Australia.

— Jørgen Terp, dyrlæge, Ringgade 19, Sønderborg.
Rikhof, Elin.. Hejnsvig.
Rosenkilde-Hansen, Aase, Aabenraavej 46, Kolding.
Rosenmai, Thomas, 6714, Indian Ave., Chicago III, USA.
Rude, Hanne, f. Lindsted, Bjørnøgade 21*, Aalborg.
Rømer,, Annelise, kontorelev, Vejlevej 30, Grindsted.

Sadolin, Vagn, forretningsfører, Rondalsvej 27, Fredericia.
Schelde, Aase, Søndergade, Bække.

— Holger, cand. mag., Bække.
Schiørring, Ejnar, arkitekt, Vestergade, Grindsted.



1947
1949

1949
1947 
1935

1946

1950 
1942
1948

1949 
1920
1946
1940
1944

1951
1948 
1934
1934 
1932

1950

1927 
1949
1942 
1935
1938

1950 
1942
1944 
1924

1936 
1941
1951

Schmidt, Esther, f. Christensen, Skolegade, Bække.
■— Kaj, Jelling Landevej 30, Vejle.

Schrøder, Vagner, Nørregade 2, Grindsted.
Schydt, Helge, tandlæge, Nørretorv 2, Vejle.
Schønning, Else, Nørregade, Grindsted.

— Ernst, kontorist, Varde Trælasthandel, Varde.

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

Sillasen, Børge, Faaborg, Varde.
Simonsen, Svend Aa., Baldersbæk, Holsted.
Skjoldbjerg, Karen Sønderg, f. Jensen, Hvejsel pr. Jelling.
Skov, Ejvind, malermester, Jernbanegade 20, Grindsted.

— Gunnar, »Kronborggaard«, Karup J.
Skovbjerg, Ejler, dyrlæge, Ølgod.
Skovhøj, Else Kristine Uhre, f. Pedersen, Møllen., Sdr. Omme.
Skovsted, Margit, f. Larsen, Syrenvænget 9, Odense.
Sort, Gudmund Thomassen, Sdr. Langelund, Filskov.
Sparre, Otto. Bregnerødgade, København N.
Spicker,, Folmer, Fynsvej 53, Kolding.
Staby, Anton, Hejnsvig.
Storgaard, Anders, fuldmægtig, Adelgade 73, Hobro.

— Børge, forretningsfører, Hansens Hotel, Grindsted.
— Edith, servitrice, Hansens Hotel, Grindsted.

Stoustrup, Charlotte,, St. Ostergaard, Vesterlund.
Svejgaard, Aase, Andelsmejeriets Udsalg, Aars.
Søes, Anna, f. Jensen, Købmandsgaarden, Gesten.
Sønderby, Grethe, boghandlerelev, 0. Allé 23, Grindsted.
Sondergaard, Arne,, Laksegade 6, st., København K.

— Ernst, bankkasserer, Nørregade 42, Grindsted.
— Inge, f. Madsen, Nørregade 42, Grindsted.

Sørensen. Annelise Kolding, f. Pedersen, Dalgasgade 17 A i, Herning.
— Bent, Brogade 12, Vejle.
— Bente Egholt, Store Møllevej 102 tv., København S.
— Betty, Norgesgade 181 tv., Esbjerg.
— Johs. G., telegramredaktør ved Berlingske Tidende’s udenrigspolitiske 

nyhedstjeneste, Pilestræde 34, København K.
— Børge Kildegaard, overtrafikass., Eskimovej 17, Århus.
— Lis Kildegaard, f. Magnussen, Eskimovej 17, Århus.
— Edith Eeg, Sønderby, Grindsted.
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1936
1949
1950
1952
1947 
1952
1947 
1924

1948
1927

1937 
1948
1949
1944
1923
1952
1923
1947 
1925 
1947 
1927
1947

1920 
1949
1931

1950 
1950 
1945

1941 
1942 
1945
1946 
1919 
1940
1948

— Gudrun.. f. Heebøl, lærerinde, Ansager Skole, Ansager.
— Hans Vinther, Nørre Nissum Seminarium, Nr. Nissum.
— Harald, Nr. Nissum vestre Skole, Nr. Nissum.
— Inge Nedergård, gymnasieelev, Donslund, Holsted.
— Knud Moltke, Stenderup pr. Krogager.
— Leif Østergård, Donslund, Holsted.
— N. P., pastor, Humlehaven 40 A, Valby.
— Petrea Gaarde, massøse, Borgergade 13, Grindsted.
— Petra Hostrup, f. Andreasen, Jyllands Allé 41, Århus.
— Rudolph Winther, Nørre Allé 963, Århus.
— Valter, læge, Aldersrovej 39, Århus.

Søørhus, Solvejg, f. Lauridsen, Wesselsgate 121, Oslo.
Tårnhøj, Mippe,, f. Nielsen, Rahbeks Allé 18, København V.
Therkildsen, Annelise, stud, odont., Berggreensgade 42, København 0.
Therkelsen, Ella, Grindsted.
Therkildsen, Preben Orum, Øster Hougvej 16, Middelfart.
Thomsen, Harald, lærer, Ansgarskolen,, Slesvig.

— Poul Fromsejer, Rønde Studenterkursus, Rønde.
— K., bibliotekar, Borgergade, Grindsted.
— Rita, f. Pedersen, Jernbanegade 25, Grindsted.
— Ruth, f. Hansen, Strandgade 7„ Vejle.
— Ruth, Vejrup St.
— Sigurd, Missionshotellet, Vorbasse.

Thorstensen, Carlo, kommunelærer, Trøllund pr. Hejnsvig.
Thrane, Hans Fr., Vestergade, Grindsted.
Thulesen, E. M. præst, Algade 80„ Vordingborg.
Thyregaard, Inger, bankelev, Handelsbanken, Grindsted.
Tranberg, Børge, overtoldass., Tønder.

Uhd, Inger, Skovlund, Mølby, Midtjylland.
Uldbæk, Elvin, Ansager.
Ungstrup, Ejgil Evan, radiotelegrafist, Jespervej 98, Hillerød.

Vad, Bent Strange, Nordisk Kollegium, Strandboulevarden 32, Kbhvn. 0.
— Jacob, kontorass., Vigerslevvej 336, Valby.
— Tove K., sygeplejerske, Frederiksberg Hospital, København F.

Vemmelund, Sigurd, stud, theol., Guldborgvej 373, København F.
Vestergaard, Børge, trafikkontrollør, Liljevej 14, Gentofte.

— Jens postass., Zinnsgade 73, København 0.
Vinbech, Lilly, Starup Plantage, Tofterup.
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1932 Vinter, Aage, rejseleder, Høirups Selskabsrejser, Grindsted.
Voigt, Richard, kommunelærer, Hovedgaden 14, Hedehusene.

1952 Warming, Asta, klinikassistent, Vesterbrogade, Grindsted.
1944 Øhlenschlæger^ Carl Chr., bogholder, Sdr. Felding.
1946 Østerby, Rasmus, Clausensvej, Odense.
1948 — Henrik, stud, odont., Clausensvej, Odense.
1949 Østerbye, Per, stud, theol., Grindsted.
1951 — Poul, Herlufsholm pr. Næstved.
1922 Østergaard,, Ernst, sparekassedirektør, Hobro.
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