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GRINDSTED
KOST- OG REALSKOLE

Beretning om skoleåret

1954 — 55

53. SKOLEÅR

Henvendelser og forespørgsler kan bedst finde sted i kontortiden 
hver skoledag kl. 12,30 - 13,30. Anden tid kan aftales pr telefon 

SKOLENS TELEFONER: 
Skolebestyrer HøIRUP: Grindsted nr. 40 

Inspektør KROGSGÅRD: Grindsted nr. 220 
Skolens girokonto: 115 82



o

Årsfesten

Lørdag den 25. juni 1955.

Kl. 13,30 Gudstjeneste i Grindsted Kirke ved pastor Per Poulsen, 

Elling.

Kl. 15,00 Translokation og skoleafslutning i „Teatersalen.“

Kl. 17,30 Spisepause.

Kl. 19,00 Elevforeningens generalforsamling i L.

Kl. 20,00 Kaffebord i „Teatersalen“ (ordet frit). Alle forældre er 

velkomne. Derefter dans.

Kl. ca. 1 Afslutning. — (Bål ved Troensøen).

Det nye skoleår begynder onsdag den 17. august kl. 10.

Grindsted Realskole i maj 1955.

Mogens Høirup.



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

tere til Almindelig Forberedelseseksamen („præliminæreksamen“). I årene 

1917'—54 har 1065 elever bestået denne eksamen ved skolen.

Ved udgangen af skoleåret 1955—56 er præliminærskolen afløst af en 

ren mellem- og realskole.

Eksamen kan tages med 4 fremmede sprog: engelsk, tysk, fransk og latin, 

dog kan elever efter skolens skøn fritages for de to sidstnævnte sprog.
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Kostskolen (for drenge og piger)

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

Fritiden søges udfyldt med sport, fællesture og andet.

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 grejer til skopudsning. Alle personlige ejendele (også 
sengetøj) skal være mærkede med elevernes forbogstaver. Hver 3. uge sendes 
vasketøj hjem, det er derfor nødvendigt, at eleverne har ekstra skiftetøj til 
sengene. (3 sæt sengelinned ialt).

Eleverne indtager alle måltiderne sammen med skolebestyreren og hans 
familie samt de lærere, der spiser på skolen. — Telefonopringninger til kost
eleverne må henlægges til spisetiden (18,00—18,30).

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 får hver lørdag udbetalt 3 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 
2100 kr. om året, fordelt på 10 rater forud. For undervisningen betales den 
sats, som gælder for vedkommende elevs klasse.

Desuden indbetales ved elevens ankomst et depositum på 200 kr. til dæk
ning af elevens udgifter til bøger m. v., som anskaffes gennem skolen.

4

















Gymnastiksalen næsten færdig.

Lærerpersonalet og fagfordeling

Mogens Høirup: Historie, religion og sang.
Niels Krogsgård: Regning og matematik.
Fru Hedvig Krogsgård: Dansk, regning, matematik.
Leo Stråsø Kjær: Engelsk, tysk, fransk og fysik.
Fru Herdis Hansen: Gymnastik, håndarbejde og skrivning.
Fru Solveig Brink Nielsen, Engelsk, tysk, fransk, dansk og sang.
Knud Madsen: Dansk, regning, matematik, naturhistorie og fysik.
Frk. Birthe Levin Hansen: Geografi og naturhistorie.
Kåre Fog Brøns: Dansk, regning, fysik, gymnastik og naturhistorie.
Fru Randi Stendevad: Engelsk, tysk, fransk og tegning.
Agner Kramer: Engelsk, latin, historie og tysk.
Fru Olrik Jensen: Regning, matematik, dansk og tysk.
Olrik Jensen: Gymnastik, sang, historie, naturhistorie og engelsk.
Gerda Sass: Skrivning.
Chr. Heller: Religion, historie og regning.
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Forskellige meddelelser

Af skolens dagbog

1. og 2. maj havde skolen besøg af undervisningsinspektør Hans J. Hansen.
3. maj modtog vi 14 skolebørn fra Hørnum på Sild; de skulle i en måned 

følge undervisningen i de klasser, der svarede til deres alderstrin.
4. maj mindedes ved morgensangen og
5. maj holdt vi stik mod alle sædvaner fri.
6. maj begyndte skriftlig eksamen. På grund af ombygningen af vor egen 

sal havde kommunen velvilligt lånt os gymnastiksalen på den gamle 
kommuneskole.

13. maj besøgte vi den meget omfattende og imponerende missionsudstilling 
på Kartoffelcentralen. Selv om besøget varede Va skoledag, godt og vel, 
var tiden alt for knap, så mange benyttede bededagsferien til et ekstra 
besøg.

30. maj rejste vore gæster fra Hørnum tilbage.
8. juni havde vi optagelsesprøve for børn fra oplandet.

11. juni begyndte oprykningsprøverne for 5.—8. klasse.
21. juni gik „gravkalven“ i gang med at grave ud til den nye kostskolebyg

ning, og samme dag blev håndværkerne færdige med at ombygge gym
nastiksalen.

26. juni havde vi afslutning efter gammel skik med gudstjeneste, transloka
tion og fest for gamle og nuværende elever. Vi havde den glæde at se 
mange gamle elever, især var mødt mange både 25- og 10-års jubilarer.

20. juli holdtes rejsegilde på den nye kostelevbygning.
15. august rejste de 3 ottende klasser på lejrskole ledsaget af ægteparrene 

Madsen, Olrik og Brøns samt frk. Levin. Lejren lå i år ved Viborg, en 
F.D.F.-lejr i skønne omgivelser med udsigt over Hald sø. Lejren havde i 
ugens løb besøg af Høirups og Krogsgaards.

23. august, en uge senere end vanligt, begyndte så det nye skoleår i bygnin
ger, der slet ikke var færdige. Alligevel glædede vi os ved at tage de nye, 
udvidede klasselokaler med de smukke gulve i brug. Ved årets første 

13



morgensang bød hr. Høirup velkommen til eleverne og lærerne samt til 
vore to nye medhjælpere, fru Sass og hr. Heller.

29. august var der kostelevtur til Kvie Sø.

24. september var der idrætsstævne i Varde. Stævnet var blevet udsat en 
uge på grund af regn, men det regnede stadig lige lystigt. Trods kulden 
og regnen blev det alligevel en god dag — efterfulgt af mange forkølel
ser.

25. september var der månedslov.
16.—25. oktober holdt vi efterårsferie.

1. november blev den nye gymnastiksal taget i brug. Mon nogen kan for
tænke gymnastiklærerne i, at de var glade. I mere end V2 år havde de 
ingen arbejdsplads haft, da den evige regn gjorde udendørs sport 
umulig. Samtidig toges det nye klasseværelse i brug, og kostelevpigerne 
rykkede ind i deres nye værelser; stor misundelse blandt drengene, der 
endnu ikke kunne flytte.

17. november morede vi os dejligt over en rigtig gammeldags tryllekunstner, 
Nees-Lajn, der trak hvide kaniner op af sin høje hat og fik drengene til 
at lægge æg.

25. og 26. november havde skolen besøg af inspektør Bo, der overværede 
undervisningen i matematik og fysik og gav gode råd.

29. november havde vi besøg af tuberkulosestationen.
1. december viste Jørgen Bitsch os sin nye farvefilm: Safari.

22. december—7. januar holdt vi juleferie. Den dag, skolen begyndte efter 
juleferien, kunne de meget smukke kostelevværelser i den nye bygning 
tages i brug. Lærerlejligheden i samme bygning var allerede i juleferien 
taget i brug af Brøns og fru Birte.

13. januar var det snestorm med togstandsning, der gav byboerne en ekstra 
fridag. Vejret var dog ikke værre, end hr. Høirup samme dag nåede 
København i bil. 2 af de ældste patruljefolk rejste med tog til Køben
havn for at deltage i festen for skolepatruljerne på Politigården sammen 
med hr. Høirup.

16. januar var der skitur til Randbøldal for kosteleverne.
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Klasselokale I

18. januar gav Horsens Byorkester sin årlige koncert.

19. januar havde skolens ældste klasser besøg af den svenske lektor fru 
Appelløf, der læste, fortalte og viste smukke lysbilleder. Begge parter 

havde stor fornøjelse af besøget.

22. januar samledes elevforeningens bestyrelse i Grindsted for at tilrette
lægge årsskriftet.

27. januar så vi Nationalmuseets oldtidsfilm og hørte samtidig foredrag af 
Preben Frank.

8. februar holdt kaptajn Horn fra Dansk Skibsadoption foredrag for 3. m. 
og 8. kl.

14. februar havde vi besøg af gymnastikinspektøren.

26. og 27. februar havde vi skolefest. Vi opførte et eventyrspil: „Hønse- 
pigen,“ hvori medvirkede et utal af personer. Derefter dansedes til kl. 1.

4. marts genopførtes „Hønsepigen“ til fordel for sygehusets radioanlæg. 
Vi havde den glæde, at aftenen indbragte over 500 kr.
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8. marts havde vi den oplevelse at høre Henrik Malberg læse scener fra 
Holbergs Komedier.

10. marts så vi Arvid Klemensens dejlige film: „På langfart over 7 have.“ 
14.—19. marts havde vi terminsprøve.
16. marts var elevforeningens bestyrelse igen samlet. Denne gang i Vejen.

2. april fejredes H. C. Andersens fødselsdag. Til lejligheden var lavet en 
smuk film, der viste afsnit af den store digters liv og gav prøver på hans 
eventyr.

3. april havde vi forældremøde, der som indledning formede sig som en 
hyldest til H. C. Andersen. Senere drøftedes praktiske forhold.

5. —13 april holdt vi påskeferie.

Biblioteket

Skolens bibliotek har i år haft udlån 3 gange om ugen, og dette store 
arbejde har eleverne fra 8. kl. forestået på bedste måde, men desværre er 
mange af vore bøger ved at være så slidte, at vi må udskifte dem inden næste 
skoleår, så håber vi på en god høst af brugte bøger, som kan blive til megen 
glæde for vore læselystne elever. Udlånet er ophørt som sædvanligt fra 
påskeferien, så er der kun tid til lektielæsning i resten af skoleåret.

Leo Straasø Kjær.

8. a’s mælkeudsalg

Som tidligere år har 8. a forestået salg af mælk i det store spisefrikvarter. 
I det første halvår benyttede skolen 4 klasseværelser på kommuneskolen, og 
dette besværliggjorde uddelingen noget og krævede større „personale.“

Vi fører et nøje regnskab, der af og til revideres af vor klasselærer, og vi 
har indtil 1. april solgt ca. 10.000 kvartflasker mælk.

Det eventuelle overskud indsættes på klassens fælles sparebog og skal be
nyttes på udenlandsturen efter endt eksamen.

Erling Bloch Nielsen.
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Et kostelevværelse i den nye pigefløj

Films og andre arrangementer 1954—55
Skolen har fast aftale med statens filmscentral om levering af films til 

direkte undervisningsbrug, både stumfilms og tale- og tonefilms. Derudover 
arrangeres der i løbet af skoleåret 2—3 gange besøg af kendte rejsefilms
forfattere, der bringer et interessant og lærerigt pust ude fra den store verden. 
Disse films betales af eleverne selv med 50 øre pr. gang og forevises i skole
tiden. Skolen ser meget gerne, at eleverne får hjemmets tilladelse til at del
tage og vil gerne pege på, at børnene kun betaler halv pris eller derunder for 
disse værdifulde films. Der har f. eks. i år været forevist:

Jørgen Bitsch: Safari.
Thommasen: Industrifilm.
Arvid Klemmensen: På langfart over 7 have.
Preben Frank: Nationalmuseets oldtidsfilm.
Kgl. skuespiller Henrik Malberg: Oplæsning.
Besøg af Horsens Byorkester.
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Skolelægens beretning

Formålet med skolelægens virksomhed er at kontrollere skolebørnenes 
sundhedstilstand for der igennem at opdage begyndende sygdomme, således 
at disse i tide kan blive behandlet af børnenes egen læge.

Dette opnås under de regelmæssige undersøgelser ved at føre en journal 
over børnenes ernæringstilstand, vækstforhold og helbredstilstand, og afvi
gelser fra de normale forhold meddeles hjemmets egen læge, såfremt det 
skønnes at være af betydning.

Det må være på sin plads i år at nævne vaccinationen mod Polio, der, 
når denne bog kommer ud, allerede er i fuld gang, for realskolens vedkom
mende dog kun for 1. ml.s vedkommende, idet kun denne klasse svarer til 
den ældste af de klasser, der i første omgang vaccineres. Man håber dog 
allerede til efteråret at kunne tilbyde alle unge under 18 år — altså resten af 
realskolens elever — vaccination. Man må meget håbe, at alle forældre vil 
indse, hvilken kolossal hjælp og lettelse, der her rækkes dem ganske gratis. 
Tænk, at alle vi forældre, der nu giver vor tilladelse til at lade vore børn 
vaccinere mod Polio, ikke hvert år, fra sommerferiens slutning til oktober
november, der plejer at være Polio’ens højsæson, behøver at gå i en stadig 
ængstelse for, at vore børn skal blive ramt af denne børnenes værste fjende 
blandt sygdomme. løvrigt har der jo været skrevet så meget i dagspressen 
både om vaccinens udmærkede virkning og dens ufarlighed, at alle interes
serede har kunnet få udtømmende besked derom.

Til slut vil jeg gerne udtale det ønske, at selv de hjem, der ellers ikke går 
ind for forebyggende vaccinationer af deres børn, i dette tilfælde vil gøre 
en undtagelse både for børnenes og deres egen skyld. Ansvaret ved at lade 
være er alt for stort. Alice Zinn.

Cyklistprøverne
Man behøver ikke nærmere at begrunde, at man skal tale færdselslære 

med børnene på deres første skoledag. Dette vigtige fag tilrettelægges ved 
denne skole dels gennem samtale, brug af skoletavle og en dertil særlig ind
rettet færdselstavle og dels ved praktiske øvelser i færdselen. En sådan prak-
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Fra lejrskolen i Hald: Æ bindstouw

tisk måde at tale færdsel med eleverne på er at afholde cyklistprøver. Der 
trænes i lang tid til disse prøver, og den dag, prøverne afholdes, møder et 
stort antal politibetjente, der tilrettelægger ruten, som skal køres, og stille, 
kontrollanter op på ethvert hjørne.

De, der består prøven, modtager justitsministeriets færdselsdiplom og en 
færdselsnål.

Enhver elev bør have lejlighed til at deltage i denne prøve, og vi opfor
drer hjemmene til at tilskynde børnene til deltagelse, der naturligvis må 
være frivillig.

Prøven i år afholdes i tilslutning til børnehjælpsdagen i Grindsted.

Lejrskolen
Som nævnt i sidste årsskrift var lejrskolen berammet til den sidste uge af 

sommerferien, eller rettere — sommerferien blev forlænget med en uge på 
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grund af ombygning. Lejrskolen var henlagt til de herligste omgivelser ved 
Hald sø ved Viborg.

Grunden til, at vi tog derop, var den, at vi skulle have 3 parallelklasser 
af sted på een gang, d.v.s. ca. 90 elever. Til en så stor flok viste Viborg 
KFUK’s og FDF’s lejre ved Hald sig velegnede. 2 dejlige huse på de kratbe- 
voksede skrænter ned til Hald sø med udsigt til Hald ruin og skovene på 
den anden side. Der var faktisk, hvad man kunne ønske sig netop til lejr
skolebrug: plads at tumle sig på, bademuligheder, og en mængde stof til op
gaver både botaniske, zoologiske, geografiske, historiske, matematiske og 
erhvervsmæssige. Vi fik vist også presset alt ind i planen, selv om det var 
vanskeligt, når det skulle gøres på en lille uge, idet vi tog fra skolen søndag 
og kom hjem lørdag.

Organiseringen var nu også særlig vanskelig i år, fordi holdet var så 
enormt, men efter et stort forarbejde med eleverne — vi begyndte allerede 
kort efter jul med den vigtigste instruktion og et par forberedende ture — 
kunne vi tage derop og stole på, at det hele klappede.

Udbyttet af lejrskolen bliver vel oftest urimeligt lille i forhold til arbej
det, der er gået forud; og den erfaring, vi høstede i år, blev altså, at holdet 
var for stort. Det hele bliver mere forstyrret, der kommer ikke den nøje 
kontakt elever og lærere imellem, som jo netop er et af lejrskolens fornemste 
mål. Vi mener dog, at vi opnåede at føre eleverne ud i naturen, og at vi fik 
sat dem i berøring med virkeligheden.

Omstående ugeplan giver et indtryk af, hvad der foregik, og den var sam
men med ordensregler og dagplan opslået i lejren.

På heldagsturen så vi bl. a. hele Blicher-egnen og „Æ Bindstouw,“ den 
typiske israndslinie og gletcherport, Kongenshus mindepark, kalkbruddene 
ved Mønsted, Viborg domkirke, gymnastikhøjskolen og Hald ruin.

Aftenerne tilbragte vi med forskellig underholdning: oplæsning, terrain- 
løb, forskellige indendørs lege og ind imellem sang vi en masse lejrsange.

Alt ialt må det siges at have været et vellykket lejrskoleophold, som for
håbentlig har givet mange gode minder.
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Hold 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9- 10.

Mand. Myrer
Jættestuer 

i Tjele
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Hald Ege
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Rundtur i Viborg Hald Ruin
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Ketsjer Målinger Målinger
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Hans Tausen

Myrer
Topografi Lægeplanter Geologi

Målinger Museet Slagteriet Målinger Rundtur i Viborg

Onsd. H E L D A G s T u R

Torsd.
Rundtur i Viborg Målinger Målinger Hald Ruin Ketsjer Dollerup 

Skov HjerlHede Teglværk

Bryggeriet Teglværk Kuranstalten Trykkeri Kuranstalt Savværket Skotøjs
fabriken Bryggeriet Trykkeriet Terrænløb

Fred.
Edderkopper Gravhøje 

v. Lysgård
Plante

samfund Svampe Supplering Målinger Supplering

Supplering Terrænløb Lægeplanter Supplering Målinger

Lord.
O p R Y D N I N G ¥

H J E M R E J S E ¥



Fra lejrskolen i Hald

Ordensregler for lejrskolen:

1. Vær præcis.
2. Adlyd straks fløjten.
3. Læg efter brugen hver ting på sin plads.
4. Forlad aldrig lejrens grund uden forud indhentet tilladelse.
5. Vær nænsom overfor dyr og planter.
6. Vær høflig, beskeden, hjælpsom og uden sure miner.
7. Undgå støj på sovesalen.
8. Ophold på sovesalen om dagen er forbudt.

Normal dagplan for lejrskolen:

7,00: Almindelig opstandelse.
7,05: Gymnastik og bad.

7,30— 8,00: Oprydning.
8,00— 8,05: Flaget hejses.
8,05— 8,30: Morgenmad. ■— Morgensang.
8,30—11,45: Gruppearbejde.

12,00—13,00: Hvil.
13,00—14,00: Rapportføring.
14,00—14,30: Indkøb. — Bad.
14,30—17,45: Gruppearbejde.
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18,00—-18,30: Aftensmad.
19,00: Flaget tages ned.

19,05—20,00: Fri.
20,00—-21,45: Underholdning.

22,00: God nat!
Lejrlederne.

»Mesterlektiens klub« 1954—55
Ved klubbens generalforsamling den 30. oktober valgtes følgende 7 kam

merater til bestyrelse:
Søren Krog (formand), Tage Petersen (kasserer), Carl Christensen og Ole 

Andreasen (begge redaktører af klubavisen), Anne Marie Jensen (sekretær), 
Tommy Jensen, Merete Krogsgaard, John Worup.

Det første bestyrelsesmøde holdtes efter gammel skik hos inspektøren, og 
her blev lagt plan for de første klubsammenkomster.

I vinterens løb har vi dels som indledere til diskussion, dels som oplæsere 
eller anden underholdning haft besøg af hr. konsulent Thommassen, hr. re
daktør Leth, hr. skoleinspektørSørensen, hr. og fru Krogsgaard, hr. Brøns og 
hr. Madsen. Vi takker for Deres bidrag til gode timer.

Hvert møde begyndte med kaffen, derpå klubavisen og en sang. En del 
gange sørgede vi selv for underholdning ved f. eks. at lave en talentaften. 
Som afslutning havde vi en fest, hvortil 8. klasserne var inviteret. Festen 
holdtes på „Grand,“ og vi havde en fornøjelig aften med underholdning, 
dans, kager og sodavand fra kl. 19 til 24. Til den efterfølgende klub afleve
rer vi en protokol. P. k. v.

Søren Krog (Skrog).

Gennemførte udvidelser, nyanskaffelser 
og nye planer

Den bebudede om- og nybygning stod omtrent færdig, da skolen begyndte 
det nye skoleår. I løbet af efteråret kunne vi undvære kommunens lokaler 
og have alle elever hjemme.

Tre klasseværelser er udvidede med ca. 2 m og forsynet med nye borde 
og stole. Klasseværelse L er udvidet og delt i 2, også med almindelige borde 
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og stole. De to rum kan slås sammen til eet og bruges som sådant til morgen
sang.

Gymnastiksalsbygningen er hævet, udvidet og beklædt indvendig og står 
nu som en rummelig, smuk sal i lyse farver. I forbindelse med salen er 
indrettet et fortrinligt klasseværelse, som ved forskydelige døre kan slås 
sammen med salen, og rummet kan da sammen med balkonen huse ca. 600 
tilhørere til foredrag o. 1. Rummet kan mørklægges effektivt og er monteret 
med et ca. 10 kvadratmeter stort lysbilledlærred. I tilknytning til udvidel
sen er der blevet udmærket plads til omklædning, og der er installeret varmt 
og koldt bad. Langs nordsiden af salen er indrettet cykleskur med plads til 
ca. 70 cykler. Over nævnte klasseværelse er der blevet plads til 6 dobbelt
værelser til kostelever. Denne gang er forbeholdt piger.

En helt ny kostbygning med plads til 16 kostelever er opført i skellet til 
elektricitetsværket. Bygningen indeholder tillige en lærerlejlighed og i halv
kælderen hobbyrum, dagligstue, håndgerningslokale m. m.

Skolen vil gerne takke elektricitetsværkets bestyrelse for imødekom
menhed.

I flere klasseværelser samt på gange i den udstrækning, man har kunnet 
nå det, er gulvene belagt med vinyl-fliser, der giver gode rengørings
muligheder. — I øjeblikket er man i gang med at indrette et „disponibelt“ 
rum over kostfløjen langs jernbanegade; dette rum vil kunne benyttes 
som læsestue og til visse undervisningstimer. Det vil være fortrinligt som 
lysbilledsal.

Det var stort set, hvad der blev nået, men der er flere ønsker, og der er 
da også planer om at gennemføre dem.

Det er meningen at udvide og modernisere køkkenet ved en tilbygning 
mod syd langs købmand Fallesens have — fra det gamle bilskur og mod 
øst agtes opført en nybygning, der skal give plads til flere klasseværelser, 
værksted, brændsel, cykler m. m.

Turen er også kommet til skolens samlinger. Der er således anskaffet en 
del nye fysikapparater, og det er meningen at anskaffe betydeligt mere i det
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Den nye kostelevfløj til drengene

nye skoleår. Faget geografi får otte nye vægkort, men drømmen om et sær
ligt geografilokale vil næppe kunne opfyldes foreløbig

Alt dette og mere til er nødvendiggjort af udviklingen, det store elevtal, 
der igen skyldes den store befolkningstilvækst i by og skoleområde. Det bør 
her nævnes, at udvidelserne kun har været mulige med Grindsted kommune 
som garant for store lån. Der er grund til at takke kommunen for denne 
garanti — også for den tillid, skolen herigennem har mødt.

Vi håber, vi næste år vil kunne oplyse, at planerne er gennemført — og at 
vi da har flere ønsker på tegnebordet.

Sangkoret
Skolen har nu haft et lille skolekor i 3 — eller er det 4 år?
Det er samlet på frivillig basis, og det er derfor kun glædeligt at arbejde 

med det. Når jeg siger frivilligt, mener jeg, at det er frivilligt, om man vil 
melde sig ind i koret eller ej; selvfølgelig under forudsætning af, at man kan 
synge rent. Om stemmen er stor eller lille er for så vidt ligegyldigt, blot 
eleven har lyst til at synge.
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Sang er måske det fag, hvor glæden er det allervigtigste. Kan man tænke 
sig nogen synge kønt eller følt, hvis der ligger passivitet, ja, måske direkte 
modvilje bag? Trangen til og glæden ved at synge gør også kordisciplinen til 
en selvfølge, for ethvert medlem af koret forstår ganske umiddelbart, at 
blind lydighed overfor dirigenten under sangen og ro af hensyn til den 
stemme, der arbejdes med, mens man selv slapper af, er en absolut nødven
dighed, for at vi kan være bekendt at præsentere vore sange.

Der er kun een ting, der ikke kan være frivillig. Det er mødepligten, når 
man nu er medlem af koret. Alle har jo lige ret. Altså, hvis een skal have fri 
til en eller anden fødselsdag, skal alle andre have samme ret. Konsekvensen 
vil blive, at koret så godt som aldrig vil være samlet, og at man endog gang 
på gang vil komme til at stå med kun en brøkdel af koret, og det siger sig 
selv, at der så aldrig vil kunne præsteres et ordentligt og færdigt stykke 
arbejde, samtidig med at det er spild af kræfter og penge at drive korsang 
på den måde. Næste gang, de fraværende kommer med, vil de endda ikke 
kunne undgå at ødelægge noget for de pligtopfyldende ved simpelthen at 
synge forkert i det sidst lærte stof.

Vi beder derfor forældrene forstå, at der skal særlig presserende grunde 
til, hvis Deres Peter eller Trine skal have fri, at kortimerne er en time som 
alle andre skoletimer, hvad mødepligten angår, og at det også er en udvik
ling, både hvad angår musikalitet og forståelsen af samarbejdets betydning, 
og en glæde for Deres barn at være med.

— syng, når du er glad!
Syng, når sorg dig tynger!
Glæden øges for hvert kvad, 
og sorgen bort du synger.

Solveig Brink Nielsen.

Sportsarbejdet
Årets store sportsbegivenhed var stævnet i Varde, hvor hele skolens elev

hold var med. Vi havde særtog og startede fra Grindsted kl. ca. 8. Med fane 
og musik i spidsen vandrede vi gennem Varde by, og efter en velkomsttale, 
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hvor de fire deltagende skoler stod opstillet foran kommuneskolens hoved
trappe, blev vi opdelt i de forskellige sportsgrene. Afviklingen af øvelserne: 
håndbold, fodbold, langbold, spring, løb o.s.v. gik livligt og uden vanske
lighed under velordnet ledelse af to Varde-lærere. Vi vandt i år ikke Varde 
byråds pokal, den gik til Varde, der havde det største pointtal, men fik til 
gengæld den pokal, som var udsat af dagbladet „Vestkysten,“ som eje, idet 
vi vandt den for 3. gang.

Sejre blev vundet i mange øvelser, nederlag fik vi i mange øvelser, og det 
fører for vidt her at opføre alle resultater, men en fin dag, og for sports
arbejdet en værdifuld dag, havde vi. Vi nåede til Grindsted igen kl. ca. 18.

Også i år har mange elever taget idrætsmærket, men vejrforholdene efter 
sommerferiens ophør vanskeliggjorde arbejdet, og der var navnligt derfor 
færre, der bestod prøverne i år end sidste år, hvor henimod 50 pct. af ele
verne gennemførte til sejr.

Vi betragter dette frivillige sportsarbejde, der altid finder sted efter skole
tiden, for vigtigt i skolearbejdet som helhed, og vi beder forældrene være os 
behjælpelige med, at de elever, der tilmelder sig øvelserne, passer de fastsatte 
træningstider. Sportslærerne.

Afgangsklassens udenlandstur 1954

Mandag den 28. juni tog afgangsklassen ud på den årlige sommertur, der 
i år skulle gå til Ruhrdistriktet med Bonn som sydligste punkt. Turen lede
des af frk. Levin, hr. Kjær og fru Stendevad.

Vi vil i det følgende opfriske erindringen om alt det, vi nåede at se på 
den relativt korte tid.

Det første sted, vi skulle se noget, var Slesvig, hvor vi besøgte oldtids
museet. Det var imponerende at se Nydambåden, der i størrelse kunne 
hamle op med et mindre dampskib, men af type var en simpel robåd, som 
oldtidsfolket har krydset åbne have med. De konserverede moselig af lig
nende type som den danske Grauballe-mand var spændende at se i deres 
glasmontre. I Slesvig Domkirke fik vi lejlighed til at studere den kæmpe
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mæssige Kristofforus statue (de vejfarendes helgen), der stod til venstre fol
det store alterskab, der var rigt forsynet med bibelske motiver.

Vi overnattede på et hotel indrettet i ruinerne af Schillers opera i Ham
burg. Næste dag var vi på havneudflugt og var nede i Elbtunnelen og fort
satte derefter til Bremen. Vi standsede ved Borgward-fabrikkerne og blev 
vist rundt i værkstederne. Trods støj og arbejdstempo fik man indtryk af, at 
der rådede en venlig og demokratisk ånd blandt arbejdere og formænd. Vi 
fik fabrikationen at se af en ny personvognstype, den dieseldrevne Hansa. 
I Bremen gik vi på opdagelse i byen og mødte „Roland der Riese am Rat
haus zu Bremen.“ Vi overnattede på vandrerherberge.

Den følgende dag havde vi en lang biltur gennem Nordvesttyskland og 
passerede de første lave skiferholdige bjerge. Ved Mitterlandkanal hvilede 
vi og plukkede blomster. Vi kørte gennem byerne Osnabrück og Münster og 
kom om eftermiddagen til Bochum, hvor en repræsentant for byrådet bød os 
velkommen, indbød os til middag og viste os byen. Bochum er genopbygget 
efter krigens ødelæggelser, og både dens industriforetagender, kulturelle og 
sociale institutioner syntes at være mønsterværdige. Vi fik et indtryk af det 
moderne Ruhr-samfund: med skakter, højovne, slaggebunker, kemiske fa
brikker, men også grønne områder, tip-top svømmebassiner, smukke bygnin
ger og ikke at forglemme et fremragende geologisk museum. Der var bl. a. 
lejlighed til at bese en modelmine. Det blev sent om aftenen, inden vi kom 
til vort natlogi,et vandrerhjem i Bonn.Næste morgen gik vi tur langs Rhinen 
i dejligt solskin og så lægterne blive trukket — op til 13 efter en slæbebåd — 
af hjuldampere op ad floden. Bagefter var vi inde i forbundsrådssalen til 
„foredrag.“ Så satte vi kursen mod Köln. På nært hold så vi næsten ikke 
domkirken for bare souvenirhandlere. De kostbare mark skiftede ejer, og vi 
hjemførte domkirken på skeer, askebægere, broscher og i aluminium. Til 
gengæld fik vi bagefter kirken at se fra en floddamper, et syn man ikke så 
let glemmer.

Det næste stoppested på rejsen var Lippestadt, hvor vi så vist nok Vest
tysklands største perlonstrømpefabrik. Vi lagde megen interesse for dagen 
i det forfængelige håb at få leveret nogle souvenirs — vi gik skuffede derfra.
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Til gengæld blev frk. Levins smukke hvide hat meget beundret af damerne 
på fabrikken. — I vort natteherberg fik vi et lille indtryk af tysk gudsfrygt 
og nøjsomhed.

Fredag ankom vi til Celle, hvor frk. Levin skyndsomst måtte købe sig en 
ny hat, da den kønne hvide var væk. Lærerne arrangerede en festlighed i 
rådhuskælderen, hvor vi alle drak dus i ægte hvidvin. Frk. Levins nye hatte
mode gjorde sådan lykke, at hele selskabet forsynede sig med nye hatte 
(50 pf.).

Ved den allierede krigskirkegård gjorde vi holdt. Vi fandt det rigtigst at 
lægge vejen om ad Bergen-Belsen, den tidligere koncentrationslejr. Selv om 
direkte spor af rædslerne var forsvundne, gjorde det et stærkt indtryk på os 
alle. For de mange, der ikke selv havde krigstiden på nært hold, blev det, 
der havde været, pludselig en realitet.

Aftenen tilbragte vi i „Planten und Blumen“ i Hamburg, hvor den store 
oplevelse var vandorglet i en af søerne. Et kæmpespringvand, der sprang 
med stråler i alle regnbuens farver, skumbrus, belysning og musik. Her 
bliver al beskrivelse fattig.

En på mange måder god tur sluttede her. L. og S.

Kostelevernes søndagsunderholdning 1954—55

I vinterhalvåret samles kosteleverne til samvær eller underholdning 
under een eller anden form. I den forløbne vinter har programmet været 
følgende:

31. oktober oplæsning af Høirup.
7. november fejredes mortensaften med lotteri o. lign.

14. november var de store inviteret til insp. Krogsgaards, de smaa til 
Stendevads.

21. og 28. november, 1. og 5. december forarbejdedes julegaver.
12. december julekoncert.
19- december juleafslutning.

9- januar klubaften i L.
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16. november »saa synger vi« med fru Brink-Nielsen.
23. januar badminton- og bordtennisturnering.
30. januar underholdning ved hr. Kramer.

6. februar hvem-ved-hvad ved Birte Brøns.
13. februar skolefest.
20. februar hyggeaften ved Høirups
27. februar fastelavnslege med hr. Brøns.

6. marts var de store inviteret til fru Herdis Hansen, de smaa til fru 
Brink Nielsen.

13. marts talentaften (arrangeret af kosteleverne).
20. marts hr. Madsen underholder.
27. marts terrænløb.

3. april var de store inviteret til Stendevads, de smaa til Krogsgaards.
10. april underholdning ved hr. Kjær.
24. april klubaften.
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Skriftlig eksamen i gymnastiksalen

Lørdag den 25. juni.

Årsfest med gudstjeneste, translokation og sko
leafslutning. Se programmet side 2.
Elevernes forældre, gamle elever og interesse
rede indbydes venligst til at overvære prøverne 
samt til at deltage i årsfesten.

Det nye skoleår
begynder onsdag den 17. august kl. 10.

Grindsted Realskole i maj 1955.

Mogens Høir up.
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Fru Anna Lauridsen, Thyregod, formand
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Formandens beretning

Også i år falder det i min lod at skriv, beretningen. Om det nu er, fordi 
der sker så lidt i foreningen i løbet af et år, afvigende fra det tidligere år, 
ved jeg ikke, men jeg kan love medlemmerne en beretning fra formanden, 
altså fru Anna, næste år, og denne beretning bliver om en rejse til Italien, 
hvor formanden befinder sig, mens dette skrives. Vi ønsker af hjertet vor 
udmærkede formand en rigtig god rejse.

En forening af en art som elevforeningen har efter min mening kun det 
formål at skabe et bindeled mellem medlemmerne indbyrdes og mellem 
medlemmerne og deres skole. Mærkeligt er det, at mens foreninger i al 
almindelighed foretager sig sære ting, fremtryller lokkende forestillinger 
m. v. for at holde medlemmerne fangne, så behøver elevforeningen kun at 
udsende årsskriftet og tilrettelægge årsfesten i forbindelse med skolens trans
lokation. Ja, det er det hele. Det er fristende at prøve at sige, hvorfor det er 
således, men det ville være urigtigt, for der kan gives en række forklaringer 
om særlig tilknytning, skolen for livet, et særligt kammeratskab og hvad ved 
jeg, men intet rammer sikkert. Nu kan de, der gider tænke lidt over det, 
selv gå videre.

Noget kunne tyde på, at arbejdet i elevforeningens bestyrelse kun er 
ringe, for et af medlemmerne har med få års afbrydelse siddet i denne besty
relse i 28 år, og de fleste har været med i mere end 10 år. Ja, formanden har 
vist været der, så længe nogen kan huske, og godt er det.

Foreningen har dog gennem årene prøvet at tage opgaver op og med held. 
Hvem af de ældre medlemmer husker ikke de strålende udenlandsrejser, og 
da var det en begivenhed at rejse, hvad det ikke er i dag. Tænk kun på 
konfirmationsrejserne! Foreningen har for længst måttet opgive den opgave, 
som det virkelig var at tilrettelægge rejser. Der kan slet ikke blive tilslut
ning, og det er ganske overflødigt at gøre et arbejde for at prøve det genop
livet, for tiden har ganske forandret billedet. Skolen har så på sin vis fortsat 
ideen, men kun for afgangsklassen.

Hvem, ligeledes af de ældre medlemmer, kan glemme det kæmpearbejde, 
foreningen gik i gang med på Skallingen? Vi fik virkelig bygget et hus der
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ude. Der var hverken vej eller sti til det, men vi fandt derud i stort tal. 
Senere flyttede vi til Vejers, udvidede stærkt og havde store planer. De 
sidste 15 år har husene ikke været benyttet. Krigen gav en standsning i brug 
af dem, og siden har ingen haft brug for dem. Der kom andre tider. Opga
ven var slut, og det var egentlig i sin orden.

Alle ved, at vi på generalforsamlingen for to år siden besluttede at af
hænde husene ved Vejers. Ingen var interesserede i at købe dem, men nu har 
overlærer ved realskolen Leo Straasø Kjær vovet at overtage dem for 2800 
kr. Dermed er altså denne opgave slut. — Der er intet at fortryde. Hver af 
de her omtalte opgaver var rigtige. Deltagerne i deres løsning har haft 
megen glæde af at være med i virket, men tiden har lavet så store foran
dringer i såvel det yngste medlems som i det ældste medlems vaner, og det 
måtte gå således.

Foreningens egentlige opgave som før omtalt er gennem de meget skif
tende tider og gennem de mange år ganske upåvirket. Foreningen er så 
levende som for 30 år siden — og den gør så lidt! Sandheden er jo den, at 
skolen har haft held til at vedligeholde forbindelsen, sikkert ud fra dens 
indre liv i skoletiden, og den ville blive fattig uden denne forbindelse. For
eningen uden denne kontakt med skolen ville være uden mening. Lad de to 
nødvendige faktorer være det, vi værner om med al kraft.

Ja, her slutter beretningen, og vi ses i Grindsted den 25. juni
Hilsen til samtlige medlemmer. Niels Krogsgaard.

25 års jubilarerne

25 år. Jubilar. 1930, et år, der ligger langt tilbage. Det ligger meget, meget 
længere tilbage, end 25 år ligger frem. Det var jo i min første tilværelse, nu 
har jeg min anden. 1939—40 delte vist for mange tilværelsen. Da ramlede 
anskuelser om godt og ondt sammen. Syrn- og antipatier måtte revideres, og 
denne revision efterlod hos mange et dybt ar.

I 1930, da var der flere veje at gå, nu er vejen stukket af. Man kan prise 
det første og beklage det sidste — eller omvendt, alt efter temperament. 
Men i billedet af enhver tidsalder er der gyldne såvel som rustplettede felter.
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Det gode er dog, at man selv til dels er den, der maler. Det var da også det, 
vi bl. a. lærte på skolen i Grindsted. Den positivitetens ånd, der lå i sko
lens stuer, håber jeg, at vi alle fik del i. Vi følte, at man får ikke noget gra
tis, ingen steder — ikke engang på socialkontoret. Alting har en pris, hver 
eneste ting. Det gælder blot om at vurdere, hvad der er prisen værd. Denne 
vurdering, denne analysering af tingene, denne trængen sig ind til kernen i 
stoffet, syntes jeg nu 25 år efter var det væsentligste, som Futtrup og hans 
folk forsøgte at oplære os i.

Den ros og den tak skal de have fra en „25-årig.“ — Venlig hilsen.

Vagn Nedergård Jørgensen.

Vibeke Bjerregaard: Afdelingsbibliotekar ved Odense Centralbibliotek. 
Gift Hedemann. En datter på 9 år. Adr. Kongshøjvej 3, Odense.

Vilhelm Christensen: ansat hos Eriksen og Christensen, Esbjerg, og i et 
engelsk agenturfirma i København. Derefter 11 år hos Sadolin og Holm
blad. Senere etableret sig som grosserer i farver og lakker, desuden ejer af en 
mindre fabrik for skotøjsartikler og en farveforretning en detail. Gift, en 
søn og en datter. Adresse: Kettevej 93, Avedøre pr. Glostrup.

Børge Christiansen: Fuldmægtig i Nationalbanken. Gift, to sønner. Adr.: 
Kronebakken 5, Virum.

Martin Ingvardt Hansen: Civilingeniør 1936 (bygningsingeniør). Ansat 
ved Københavns Amtsvejinspektorat til 1948. Fra 1948 eget entreprenør
firma. Gift 1936. 4 sønner. Adresse: Myrtoften 8, Gentofte.

Karen Holtegaard: cand, pharm. 1939. På apotek til 1. juni 1941, derefter 
ansat i A/S Dansk Gærings-Industri, Snaregade 10, København. Adresse: 
Frederiksborgvej 102 st., København N. V.

Erling P. H. Jensen: 4 år i lære som kontormand. Efter endt soldatertid 
ansat hos Shell luftfartsafdeling til 10. april 1940. Startede derefter eget 
firma med maling en gros. Gift 1936, en søn på 18 år og tvillinger (dreng 
og pige) på 11 år. Fritidsinteresse: spejderbevægelsen. Adr. Schacksgade 23, 
Odense.

Vagn Nedergård Jørgensen: mat. nat. studentereksamen 1930. Cand.
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25 års jubilarerne



mag. nat. geo. 1940. Ansat Århus Katedralskole 1941. Adjunkt. Gift, 3 
børn. Adr. Libravej 1, Århus.

Fritz Lorentzen: Vist ansat i kemikaliefirma: A. Jennow, Strandgade 12, 
København. Gift, 2 børn. Adr. Hvidovre.

Else-Margrethe Pedersen: Prokurist i A/S L. Bøtkers Tømmerhandel, 
Esbjerg, ansat i firmaet siden 15. august 1936. Gift Rasmussen i 1943. Adr. 
Ewalds Allé 89, Esbjerg.

Erna Skovborg Pedersen: Handelsuddannelse på Købmandsskolen og 
Frederiksberg Handelsgymnasium. På kontor hos Nordisk Livsforsikring 
A/S og Philips A/S, København. Gift 1938 med fotograf Frode Andersen, 
Vestergade 39, Vejle. 2 sønner på 9 og 12 år. Privat adr. Elsdyrvej 16, Vejle.

Edith Præstegaard: 7V2 år på kontor, ca. 6 år ved husvæsen og sygepleje, 
3 år medindehaver af kiosk, 2 år på planteskole, nu kunststopper ved 
Svendborg Textilfabrik. En datter på 10 år. Adr. Brudager pr. Vejstrup, 
Fyn.

Helge Schydt: Tandlæge 1935. Selvstændig praksis i Ølgod fra 1938—43, 
derefter praksis i Vejle. Gift i 1943 med en tandlæge, en datter på 10 år. I 
1953 skibstandlæge på rederiet J. Lauritzens skibe på rejser til Persien og 
Vestindien. Adr. Nørretorv 2, Vejle.

Herluf Christensen: Adr. Algade 39, Roskilde. 1931—34 elev på Ansager 
Andels-Slagteri. 1935 elev på „Den jydske Handelshøjskole,“ Århus. 1936 
3 måneder i England. 1936 ansat som kontorassistent ved D.A.K., Roskilde. 
1947 udnævnt til disponent ved D.A.K., Roskilde. 1953 udnævnt til under
direktør. Gift 1941, 1 datter på 8 år.

10 års jubilarerne
Kære kammerater, det er nu snart 10 år siden, hr. Høirup på Grindsted 

Realskoles vegne bød os far-vel og lev-vel.
De 10 år har for os været meget betydningsfulde. Vi havde i Grindsted 

fået lagt grunden til de forskelligartede uddannelser, vi stilede mod, og 
uanset hvilket erhverv, vi havde valgt, har det været — og vil fortsat være 
en forceret tid.
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Nu er det så, jeg vil appellere til jer — lad os alle spænde fra og tage en 
fridag den 25. juni i år. (Der er så længe til 25 års jubilæet).

Har I prøvet kun at møde enkelte årgangs-kammerater til en elevfest? 
Sådan en fest er der ikke meget ved, derfor skal vi i år gøre hinanden den 
tjeneste at møde op alle, så vi kan få en rigtig jubilæumsfest.

Som I måske allerede har erfaret, er der nedsat et udvalg, der vil lave et 
specielt arrangement, tilpasset den egentlige årsfest’s program. Og med mit 
kendskab til udvalgets arbejde, ved jeg, at den af jer, der ikke kommer den 
25. juni, snyder sig selv for en „stor“ dag. Niels Nikolajsen.

En Argentina-tur
Argentina-besøget gjaldt to brødre, Jacob og Svend Holt, som bor i 

Monte Mair, en by i Cordoba med ca. 4 tusinde indbyggere.
Jeg sejlede med en ny, pragtfuld fragtbåd „Sunda“ fra Ålesund og så 5 

havnebyer, før vi nåede Buenos Aires. Således var jeg 4 dage i den 4—5 
mill, store Sao Paulo for at besøge en kusine. Der var en kæmpeudstilling i 
byen, som havde varet et helt år. Togrejsen fra Buenos Aires ind i landet 
varede 10 ensformige timer, ensformige fordi jeg sad og ikke kunne tale 
spansk nok til at kunne tale med nogen. Det går bedre nu, selv om det ikke 
er fint. På vejen frem så jeg kun tusinder af kreaturer og heste bag pigtråds
hegn. Ingen levende hegn i et meget fladt land.

Byer er der kun få af, og Campaen strækker sig helt over til Andesbjer- 
gene. Fra B. Aires går kun få asfalthovedveje til de største byer. Resten af 
vejene, også i byerne er jordveje, og disse er mildest talt kedelige i tørvejr. 
Det er næsten ikke til at have vinduet oppe, når der kører en bil forbi, og er 
man ude, flygter man langt ud til siden, når der kommer køretøjer.

Jeg oplevede i januar 43 graders varme en periode, og det var mere, end 
de har haft i flere år. I disse dage var det rart, at brønden kunne give til 
brusebad et par gange daglig.

Regnen kom til februar, lige 14 dage for sent til majsen. Men hveden gav 
et meget fint udbytte i år. Der er kæmpeoplag i siloer ved hver jernbane
station.

39



Det første tordenvejr af mange i februar kom med taver af regn, og var 
en ubeskrivelig nydelse af lyn hele horisonten rundt; det varede i mange 
timer. Der kom 85 mm vand, og hvor man kunne trække vejret nu. Vi fik i 
denne måned ca. 300 mm vand.

De danske her omkring holder sammen i godt og ondt, og de kender man
ge i andre egne herovre. Juleaften blev, som den plejer, fejret på en estance 
i „Kampam.“ Vi spiste 22 under åben himmel god dansk mad og dansede 
også ude om juletræet. Den danske sang er ikke nem at holde ved lige, fordi 
der mangler musikinstrumenter, men børnene kunne en spansk sang på 
melodien: „Det kimer nu til julefest,“ og der var dansk pynt på træet købt 
herovre. Den største gave- og festdag er 6. januar, da får børnene gaver, 
men til julen kom der gavepakke fra præsident Peron med gode gaver til 
alle børn, der ønsker det, og til de voksne en flaske champagne.

Børnene har haft ferie fra 18. november og begynder på skolen igen 17. 
april. De hviler da godt ud herovre; det vil sige, at de, der ikke klarede et 
fag til eksamen med ca. godt, skal læse i ferien og høres, når de møder igen 
for at komme op i næste klasse. Moralsk set er det jo godt nok, og hjernen 
har vist godt af at arbejde lidt i de 5 måneder. De har kun een lærebog ind
til det 14. år (for hver klasse), og i den er ca. 30—50 sider af hvert fag op
taget, så skoletaskerne er ikke store herovre. Gymnastik, religion og sang 
har de næsten ikke noget af. Sløjd har drengene; men det meste arbejde 
deraf foregår hjemme ved far. Alle drenge og piger skal møde i hvide kitler 
i skolen, og det er nu næsten synd for mødrene med al den vask.

Af underholdning i byen er der en biograf med dejlig ventilation, og før 
den begynder sin underholdning, fløjter den hver halve time, så det høres 
over hele byen. Den begynder først kl. 9V2 om aftenen. Således er det også 
på de åbne estrader i byen, hvor der danses, musiceres eller bydes på rulle
skøjteopvisning o. a. Alt er natteroderi, og hele byen nyder godt af musik
ken. — Argentina er 50 gange større end Danmark og har 15 mill, menne
sker. Der er plads til mange, mange flere, som vil komme med initiativ og 
tage fat; men man skal kunne tåle varmen. Spørger man, om jeg vil blive 
her, da vil jeg som kvinde sige nej! Der er for lidt bevægelsesfrihed for mig 
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med min medbragte cykle. Jeg var en dag bare 100 m udenfor byen og blev 
attraperet af en 17 års knægt, som tog i sadlen og spurgte, om vi skulle være 
„venner for i dag.“ Jeg stirrede stift på ham og gav ham en temmelig kraftig 
lussing med min lige venstre. Den sad, og jeg gjorde ham konfus! Da jeg 
råbte om hjælp, tog han benene på nakken og holdt på den sølle kind. Det 
mest tiltalende ved opholdet er, at det næsten aldrig blæser. Kun før regnen 
får vi en kraftig storm. De skønne, stille aftener har jeg nydt meget; man 
sidder ude og nyder luften og ildfluernes dans. Det er som små stjerneskud 
1—2 m fra jorden, og nu aftenerne er mørke for tiden, er det dobbelt skønt. 
Græshopperne leverer koncerten dertil. Det kan vi ikke nyde i det lille for
blæste Danmark. Jeg vil nødig have undværet en 5-dages biltur i Andesbjer- 
gene i fasten sammen med en bror og et dansk ægtepar. Vi levede næsten på 
spejdermaner og lavede mad ved kilderne. Det var en herlig tur over de 
milde, grønne bjerge med en dejlig flora i den lave urskov. Der er vistnok 
løver; men vi traf dem ikke. Kun en meget giftig slange, som klatrer i 
træerne og falder ned over dem, der sover. På vor vej så vi den frodigste 
estance her i landet, la Paz. Jeg havde en hilsen fra Århus med til bestyreren, 
og han var meget gæstfri. Der var svømmebassin i parken, skønnere end 
det skønneste i Danmark.

Det er rart at se sig om. Nu skal jeg 10 dage til Buenos Aires, før jeg på
begynder hjemrejsen — en 30 dages sejlads til det lille, rene Danmark. Og 
jeg glæder mig til Sao Paulo i Brasilien endnu en gang. — Venlig hilsen.

Anna Sofie Præ gel.

På hjælpeaktion i Holland

Det begyndte den 31. januar 1953 — månedens sidste dag. Det vrede hav 
havde krævet talrige ofre blandt skibe og mennesker. Om natten rullede 
pludselig død og ødelæggelse henover trygt sovende småbyer og gårde.

Den første februar hørte man i radioen om katastrofen, den store storm
flod, der havde ramt især det sydlige Holland og De zeelandske Øer. Alle 
kræfter blev sat ind på at hjælpe, hvor hjælp endnu var til nogen nytte.
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Da vandet trak sig tilbage

Atter og atter blev katastrofeområderne gennemsøgt for overlevende, mange 
reddedes, men andre var forlængst forsvundne i vandmasserne.

Det drama, der her udspilledes gennem et par døgn, beskrev aviserne for 
os, men deres beskrivelser kom næppe på højde med virkeligheden. Hjælp 
af al slags strømmede til fra mange lande. Var der folk, som ikke før havde 
brudt sig særlig om, hvad der skete med „fremmede,“ havde de glemt det, 
i hvert fald for et øjeblik.

I dag er havet tilbage på sin rette plads — bagved digerne — men landet, 
det efterlod, bærer sine tydelige spor af ødelæggelserne. Mange års hårdt 
arbejde må til, før alt er som tidligere.

Straks efter stormfloden oprettedes internationale arbejdslejre i de hår
dest ramte områder. Unge mennesker fra alle nationer kommer til disse og 
arbejder ulønnet, da lejrene er baseret på frivillig arbejdskraft.

Selv har jeg med mellemrum deltaget i tre sådanne lejre. Sidst i byen 
Nieuwerkerk på øen Scouwen-Duiveland, vel nok en af de øer, der er mest 
medtaget. Lejren støttedes i første række af de hollandske kvækere. Derfor
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Efter stormfloden

være ikke sagt, at man kun kunne komme som kvæker. Her mødtes folk af 
alle religiøse og politiske anskuelser. Hvad kunne det nytte, vil man måske 
tænke. Hvorledes kunne vi, hvoraf mange aldrig havde haft et praktisk 
arbejde, hjælpe, så det blev til noget? Det spurgte vi sikkert også os selv i 
begyndelsen. Men efterhånden fandt vi ud af, at intet var umuligt, blot 
man har viljen til at hjælpe, en smule energi og fremfor alt taler tingene 
igennem.

Vort første arbejde var at rense de endnu beboelige huse for mudder, 
hamre det fugtige kalkpuds af væggene o.s.v. Senere gik vi igang med 
ruinerne, hente teglsten fra tagene, rense murstenene og brække gulvene op.
Der oplevede vi engang noget, som lærte os, at selv om man mener det godt, 
skal man ikke fare til en sag uden omtanke. Vi fik ordre til at rive et hus 
ned, arbejdet gik fint, indtil husejeren kom og bønfaldt os om at holde inde, 
det var et forkert hus! Alt i alt havde vi mange forskellige arbejdsopgaver, 
men mærkeligt nok fandt vi altid ud af hvordan og hvorledes.
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Selvfølgelig var hjælpearbejde lejrens primære formål, men mindst lige 
så vigtigt var et andet formål: at fremme den mellemfolkelige forståelse. Vi 
ville vise, det var muligt, at mennesker fra forskellige lande og af forskel
lige anskuelser i enighed og forståelse kan leve et fælles liv og udføre et 
fælles arbejde. Vi lærte, det er muligt, og vi vil aldrig blive trætte af at 
fortælle det.

Det er klart, at al den forståelse, som jeg har beskrevet, ikke kom på een 
gang. Det var kun gennem utallige samtaler og overenskomster, vi nåede så 
vidt. Man kunne jo ikke antage ti nationers skikke på samme tid, der måtte 
findes en middelvej, som naturligvis kun fandtes ved, at vi alle gav afkald 
på lidt hist og her af det, som vi var vant til, og indstillede os på noget 
andet.

Man hører så meget om, at den og den nation er sådan og sådan, men mon 
man ikke tit glemmer, at en nation ikke er eet, men mange forskellige men
nesker. Derfor er det godt at få alle disse forudfattede meninger rystet lidt 
fra hinanden, og en dag, når der bliver spurgt: „Kan du lide hollændere?“ 
kan man sige: „Hvilken hollænder taler du om?“

I øvrigt var hollænderne vældig flinke, uden samarbejde med den lokale 
befolkning havde vi heller ikke kunnet udrette så meget. De regnede os 
efterhånden ikke for fremmede, vi levede med som en del af den lille by. 
Nå ja, vi var ganske vist lidt tossede, men hvad, „det er da rart, at folk 
finder på den slags tosserier,“ mente man.

Da jeg rejste fra Holland sidste forår, bredte blomstermarkernes brogede 
tæpper sig hen over det meste af fastlandet. Over den jord, der havde modtaget 
havets hårdeste angreb, strålede solen ganske vist også fra en skyfri himmel, 
men ned på en ørken af gråt. Træerne stod der endnu, men med døde, strit
tende grene. De små buske var ikke beklædt med blade, men med muslinge- 
kolonier. Græs sås ikke. Kanalernes vand var brunt og ildelugtende. Kun 
således kender jeg stedet. Men ingen er i tvivl om, at i løbet af få år, vil 
menneskets livskraft og vilje fordrive den sidste rest af ørken.

Lisbet Jeppe-Jensen.
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På vej til New Orleans

Vi kommer fra Esmeraldas i Ecuador med en last bananer på ca. 50.990 
stokke. Det er et dansk skib, jeg sejler med, måske det mest moderne, vi har 
registreret i Danmark. Farten er 19 knob.

For to dage siden passerede vi Cuba. Vejret er temmelig dårligt. Der 
blæser en stiv kuling; men ellers er alting all right. Vi får den sidste hilsen 
fra fyrtårnet på Cuba. Om et øjeblik skal vi have lodsen om bord. Lods
skibet sejler rundt nogle sømil ude. Når vi er på højde med „ham,“ vil der 
blive sat en lille motorbåd på vandet. Den danser og hopper rundt på de 
store bølger, men når altid frem. Kun erfarne søfolk får den slags job.

Når lodsen er kommet om bord, sættes kursen mod Missisippis munding. 
Inden længe er man i smult vande. Mange boretårne passeres. Tovbåde med 
olielægtere arbejder sig frem og tilbage mellem disse og store raffinaderier 
oppe langs floden.

Efter IV2 times sejlads skal der skiftes lods. Denne gang er det inde i 
flodens delta, hvor man har bygget en hel by på pæle. En kanal fra Houston 
munder ud her. Flere millioner tons bliver årlig transporteret gennem denne 
kanal. Tovbåde, som er specialbygget og meget kraftige, besørger trans
porten.

Langs hele floden er bygget store fabrikker, — især boaxitefabrikker. 
Boaxite er et stof, som bruges til fremstillingen af letmetal. Det kommer fra 
H. Guiana. Længere oppe ligger bunkerspladserne for skibe. Imellem alle 
disse fabrikker er der farme, som opdrætter heste og kvæg.

Det første, man ser af New Orleans, er et stort sukkerraffinaderi. Efter 
dette dukker selve byen frem. Vi kender alle New Orleans for dens „yams“ 
og samtidig som jazzens fødeby. Herfra sejler stadig hjuldampere op over 
Missisippi til St. Louis og endnu længere til staten Illinois. Det er den 3. 
største havneby i U.S.A. Nogen rigtig havn har den ikke; man har bare 
bygget kajer langs med floden. Store skibe på op til 5000 tons kan gå op ad 
floden hele vejen til Chicago, hvis de er i ballast.

Byen er delt i to dele, den gamle og den nye bydel. Hovedgaden hedder 
„Canal st.“ Det er den bredeste gade, som findes i U.S.A. Sporvogne farer 
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forbi, aldrig er der ro. Alle forretninger ligger her. Gadesælgere byder deres 
varer frem, og midt i det hele har en negerfamilie slået sit skopudserstade 
op. Det koster 25 cent at få sine sko pudset. Overalt, hvor man ser, er der 
biler. Skal man rundt i byen, er det hurtigst at bruge bussen. Kører man i 
egen bil, må man måske lede en halv time for blot at finde et lille hul til at 
parkere i. Flere steder parkerer man i flere etager, men det hjælper næsten 
intet.

„French quarter“ støder op til Canal st. Her findes det, som har gjort 
New Orleans kendt. Store og små restauranter ligger her; lysreklamer med 
let påklædte piger er det første, man lægger mærke til. Går man ind, ser 
man, at de er endnu mindre påklædte. Store negerorkestre spiller jazz, så 
taget er ved at løfte sig. Alle mulige mennesker kommer her: spaniolere, 
mexicanere, franskmænd og så selvfølgelig de skandinaviske søfolk. Mangen 
en sømand har glemt både tid og sted her. Næste dag opdager han så, at 
både skib og penge er borte.

Gamle minder værner man ikke ret meget om i New Orleans. Der er kun 
et stort museum. Over for dette er den berømte „Jackson square.“ Om 
sommeren kan alle mulige kunstnere og plattenslagere træffes her. Billeder 
hænger her, man kan blive tegnet og fotograferet, og selvfølgelig kan man 
komme af med sine penge.

På den anden side af Canal st. holder skandinaverne mere til. Fabrikker 
og kontorer præger denne bydel. I Magazine st. kan alle mulige søfolk 
træffes, som er på „bommen.“ Magazine st. er ca. 24 km lang. Den begynder 
ved Canal st. og slutter langt ude på landet. En stor park, „Aduburn,“ lig
ger på begge sider af den. En lille zoologisk have er der også. Alle dyrene 
ejes privat.

Om sommeren, når temperaturen kryber over 32, rejser alle ud til Pont
chartrain beach. Det er en stor indsø. Idyllen bliver dog forstyrret af U.S. 
Navy, som har flyveplads derude.

Fra den 20. i denne måned og så en hel uge frem er der karneval i byen. 
Det siges at være verdens største. Man kalder det „Mardi gras.“ Ingen arbej
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der i disse dage; alle klæder sig ud og vandrer byen rundt for at lave løjer.
Denne vidunderlige sømandens oase anløber vi i morgen tidlig, men skal 

dog forlade den igen om 2 dage. Og så vil vi atter være på vej mod Panama- 
kanalen og Esmeraldas. — Hilsen fra

Ole Ingo Nielsen.

En lille morgenhilsen

kaldt frem, da vor utrættelige og uundværlige Anna Lauridsen mindede om, 
at nu skulle årsskriftet trykkes.

Morgendæmring! Motoren snurrer.
Ny dag med bilfart fra hjemligt hi.
Vådt vejr, og vinduesviskeren knurrer; 
rytmefast spinder den sin melodi.

Vejene snor sig, men tanken går lige 
ret imod nord til et mindefyldt sted: 
Grindsted med skolen. For os fortidens rige. 
Fælleskabs hjem. — Hjertet varmes derved.

Mange er vi, som ad snoede veje 
derfra fandt ud til en livsandret fard. 
stadig dog har vi i åndelig eje 
dage, der minder — og binder os der.

Tak til dem, der os nu vogter stedet, 
giver det vakst god i nytiden ind.
Tak til jer „gamle,” der med os har fredet 
fallesskabsmindet i samhørigt sind.

Hanved, den 29. marts 1955. Muk og Jens Futtrup.
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F. N.

Overskriftens to bogstaver står som udtryk for: Forenede Nationer, og 
det er vist ikke for meget sagt, at faktisk alle mennesker i Danmark ved 
noget om F. N., men ligeså sikkert er det rimeligvis også, at kun et lille 
mindretal ved noget fyldestgørende om denne organisation og dens virke. 
Man hører ofte, at F. N, er en fortsættelse af »folkeforbundet«, og det 
er nogenlunde rigtigt, selv om det jo kun er den grundlæggende idé, der 
fortsættes.

Nu er det ikke min mening at skrive en artikel om F. N. og dens 
mange underafdelinger og disses særlige formål, det tillader pladsen nem
lig ikke; det er kun min mening at få læserne til et øjeblik at beskæf
tige sig med F. N. i al almindelighed. —

Jeg er bange for, at mange mennesker, der kender folkeforbundets 
triste skæbne, i dag mener, at F. N. uvægerligt vil gå samme skæbne i 
møde. De støtter sig ikke til nogen særlig argumentation, vel snarere 
til, at det næsten var for godt at tænke sig, at F. N. ikke alene skulle 
bestå, men oven i købet udbygges og styrkes. — Til disse vil jeg sige: 
Folkeforbundet skulle retfærdigvis betragtes som noget nyt, man forsøgte 
at indføre i verdenshistorien, et fredeligt forbund af stater, der i et og alt 
ønskede at gå forhandlingens og fredens vej. I forhold til verdenshisto
rien betyder det ikke meget, og det afgik da også ved døden i en ung 
alder på grund af mishandling. Men det bør ikke få dets tilhængere til 
at tabe modet. Det var jo kun et forsøg, det var noget nyt, og ingen 
kunne vel vente 100 °/0 succes med det samme. — Nu prøver vi igen 
med F. N., samme idé, men langt større og bedre udbygget. Nu håber 
vi, det går bedre denne gang, men håbet må underbygges med tillid, tro 
og arbejde for sagen. Alle skeptikere, der tvivler eller det, der er værre, 
skal tilbagevises og alle skal forstå, at F. N. i dag allerede har holdt til 
meget mere modgang end det gamle folkeforbund, så det går trods alt 
fremad. — F. N. er vel knap så demokratisk i sin opbygning, som vi 
kunne ønske, men her sker der forhåbentlig en ændring, idet F. N.s char
ter og beføjelser jo netop i år står overfor en revision. Disse linjer skri-
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De tre M'er

ves to dage før den store F. N. kongres afholdes i København. Så godt 
som alle danske foreninger og organisationer er indbudt til denne kon
gres, og vi håber, at den vil slutte med en revolution, der klart fortæller 
den øvrige verden, at Danmark ikke er i tvivl om, at F. N. skal bestå 
og skal udbygges, og at Danmark tror på, at en afspænding og en frede
liggørelse af forholdene verden over må gå gennem F. N. —

Verden er i dag delt i to lejre, øst og vest — hvad der forøvrigt i sig 
selv er et fremskridt — men hvad vi ikke må glemme og ikke holde op 
med at fremholde for pessimisterne, er den sandhed, at vi trods alt endnu 
har et sted, hvor øst og vest kan mødes — og mødes — ved forhand
lingsbordet, og det er i F. N. — Alle, der vil kæmpe for at undgå en 
tredie verdenskrigs ragnarok, må kæmpe for F. N. og styrke dens stil
ling. Einstein, vor generations geniale forsker, har ikke een, men mange 
gange sagt: Der er kun een mulighed for verden fremover: At vi und
går krig og går forhandlingens vej. Dette kan kun ske gennem F. N. — 
Nu er Einstein død, men hans ord får ikke ringere vægt af den grund.
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— Der er i dag god grund til at spørge sig selv, om man ved nok om 
F. N., og om man gøt nok for at støtte og hjælpe den. For mig at se, 
er F. N. den eneste farbare vej ud af den spændte, angstfyldte tilværelse, 
vi alle lever. —■ Vi har tid til at gå til fodboldkamp, til at tipse og gå 
til gåse- og andespil, vi har tid til alt muligt andet; vi må også have 
tid til at sætte os ind i mulighederne for, at vor fælles verden kan bestå 
fremover. Det er lettere at kaste det af sig og gå i biografen, men vi 
undgår derfor ikke nobelpristageren Lord Boyd Orr’s manende ord til 
verdens befolkning i dag: »I kan løbe fra ansvaret, men ikke fra følgerne.« 
Og det gælder os alle.

Mogens Høirup.
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Medlemsliste 1955

Æresmedlemmer:

Ellen og Jens Futtrup, Hanved, Flensborg.

1954 Aaskov, Frede, gymnasieelev, Tarm.
1954 Agersnap, Morten, Damsminde, Oksbøl.
1953 Akselsen, Inge Marie, Sdr. Omme.

Albrektsen, Rita, damefrisørelev, Grindsted.
Andersen, Axel, glarmester, Nørregade 23, Grindsted.

1954 — Bjarne E., Turesensgade 6, København.
1951 — Edel Marie- „Lindholm,“ Tim, Ringkøbing.
1950 — Ejgild, Barrit kro, Barrit.
1942 — Elna Linnet, lærerinde, Danish Missions Giris School, 

Aidens Valley, Aden, S. Arabia.
1942 — Elof, bankass., Herning Handels- og Landbrugsbank, Herning.
1954 — Else Marie, Skovlund, Mølby.
1930 — Erna Skovborg, f. Pedersen, Vestergade 39, Vejle.
1954 — Hans Erik, Algade 45, Ringe.
1939 — Helge Søgaard, bankfuldmægtig, Andelsbanken, Vejle.
1950 — Jørn Clausen, Brugsforeningen, Bække.
1940 — Knud Ejner, bogholder, Fredericiagade 9, Ålborg.
1947 — Kurt, elektriker, Filskov skole, Filskov.
1942 — Marie, f. Christensen, korrespondent, Bremersgade 24, I th., 

København S.
1948 —- Marry Kjestine, kontorist, Vejrup station, Vejrup.
1924 — Rahbek Eg, bankdirektør, Årup.
1921 — Tage, skræddermester, Borgergade 19, Grindsted.

— Thorkild, bogtrykker, Grindsted.
1929 Andreasen, Arne, civilingeniør, Næstved.
1931 — Karen, f. Christensen, Næstved.
1953 — Jens, gymnasieelev, Næstved.
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1933
1951
1937
1953
1949

1945
1942
1952
1954

1954
1953
1925
1944
1931
1950
1942

1950
1939
1953
1950
1933
1954

1950
1947
1954
1950
1947
1953

1937
1950
1950

52

Andresen, Kirstine, f. Nielsen, Chr. Lundsgårdsvej 14, Grindsted.
Arens, Sven Preben, Nygade 22, Grindsted.
Bach, Anders J., revisorassistent, Vardevej 36, Esbjerg.
— Kresten, Krogager.
— Petra, Kommunekontoret, Varde.

Baggesgaard, Niels Jørgen, bankassistent, Grindsted.
Barslund, Henry, købmand, Barde pr. Herning.
Bendixen, Boris, Svends Allé 69, Gladsakse.
— Cyril, Svends Allé 69, Gladsakse.
— Ole, snedker, Skolegade, Grindsted.

Bierman Bjørn, Engvej 41, Grindsted.
Birk, Bent Bengaard, Bække.
Birkelund, Dagny, f. Holdt, Cementvarefabrikken, Vorbasse.
Bitsch, Arnfred, kommunelærer, Sydskråningen 21, Lyngby.
— Daniel, pastor, 14, Rundalls Road. Madras 7. India.
Bjeldskov, Inger, Solsortevej 3, III, Silkeborg.
Bjerre, Aase, f. Slyngborg, bibliotekar, Alfavej, Nykøbing S.

Bjørnsson, Hjørdis, vikarass., Kommunehospitalet, Kbhvn. 0.
Blynning, Rikardt, kontorass., Jyllandsvej 12 B, I tv., Kbhvn. F.
Boe, Jørn, manufakturlærling, Silkeborg.
Boesen, Dagmar, kontorass., Grindsted komm.kontor, Grindsted.
— Ebba, f. Ernebjerg, Ernst Bojesensvej 5 A, Holte.
Borch, Elsa, Sdr. Omme.

— Hans Christian, kommis, Vester Såby pr. Hvalsø.
Brandt, Aase, postassistent, Jyllandsgade 139, Esbjerg.
Bredlund, Erik, Storegade, Brande.
Breinholt, Per, Vesterbrogade 11A, Grindsted.
Bremer, Holger, telegrafass., „Almstokhus,“ Vandel.
Brodersen, Verner, Vandel.

Bruun, Johan Dejgaard, dyrlæge, Nordenskov.
Brus, Karen, barneplejerske, Langebakke, Rungsted Kyst.
Brøns, Birte, f. Høirup, Skolegade, Grindsted.



1949
1949
1952
1940
1949
1952
1928
1936
1953
1951
1924
1941
1941
1953
1934
1924
1929
1927
1937
1945
1946
1923
1944
1947
1953
1924
1933
1937

1949
1954
1947

— Kaare Fog, realskolelærer, Skolegade, Grindsted.
Buch, Lilli Maria, kontorist, Havnegade 29, Esbjerg.
Bøgedal, Asger, maskinarbejder, Rosenlund, Brørup.
Bøjgaard, Dorete, bankelev, Handelsbanken, Grindsted.
Cammer, Palle, filmsoperatør, Rødkildevej 8, København F.
Carlsen, Gunhild f. Præstegaard, Stjernholm A, Horsens.
— Ib, Stjernholm A, Horsens.
Christensen, Alfred, sognepræst, Kauslunde, Fyn.
— Arnold, bogholder, Svineslagteriet, Holstebro.
— Bente Rørbæk, Borgvold 10, Vejle.
— Birthe Laura, Vibes Allé 9, Grindsted.
— Carl, landsretssagfører, Hornslet.
— Carl Otto Husted, Damvejen 18, Ribe.
— Ellen, „Mosegården,“ Blåhøj.
— Erwin Taagelund, Næsbyholmvej 22, Brønshøj.
— Gunnar, kommis, brugsforeningen, Grindsted.
— Hans P., kommis, brugsforeningen, Tistrup.
— Jens Møller, overass., Rådmandsgade 44, København N.
— Julie, f. Engelbrecht Christiansen, Brandstationen, Fredericia.
— Jørgen Reimann, installatør, Læssøegade 9, Odense.
— Jørgen Søholt, Skive Folkeblad, Skive.
— Kaj Rørbek, M. Jørgensens Frøhandel A/S, Grejsdalen, Vejle.
— Jørgine, f. Jørgensen, „Birken,“ Gi. Hasserisvej 48, Ålborg.
— Kaj Søby, kommuneass., Dalum rådhus, Fruens Bøge.
— Kamma, sparekasseass., Hørlycksallé 1, Grindsted.
— Kay, Hjortsvang.
— Kirsten Horsbøl, seminarielærerinde, Østergade 83, Tønder.
— Kristian L., civilingeniør, Brendstrupsvej 28, Varde.
— Martha, f. Lorentsen, Hundstrup Brugsforening, Vester- 

skerninge.
— Nanna Lindholt, „Skjoldhøj,“ Sdr. Felding.
— Niels K. Kjærsgaard, Kragsig, Brande.
— Peter Bent, Skovlund, Mølby.

53



1947 
1950
1923 
1945

1951 
1952
1932 
1926

1919 
1937
1953 
1938
1954 
1947
1923 
1954

1917 
1954
1936 
1943
1946 
1946
1943 
1941

1934 
1953
1954

— Peter Byrialsen, lærer, Østergade 29, Skjern.
— Svend, Vibes Allé 11, Grindsted.
— Thomas, inspektør, Christiansvej 23, Charlottenlund.
— Torben Søholt, Horsens Folkeblad, Horsens.
— Vita, plejeelev, Sandet, Stakroge.
Christiansen, Agnes, f. Schlebaum, tandtekniker, Sofievej, Billund.
— Birthe, damefrisør, adr. Askov Jensen, Gothersgade, Fredericia.
— Else, Grindsted.
— Ingrid, Okslund skole, Brørup.
— Esther, f. Olesen, Borgergade 15, Grindsted.
— Poul Henry, manufakturhandler, Borgergade 15, Grindsted.
— Signe, f. Schiørring, Slotsgade 8, Hillerød.
— Svend, forretningbest., Midtjyllands Udsalg, Grindsted.
— Viggo Riis, kommis, Vinkelvej 5, Tåstrup.
Dahl, Kirsten, Ansager.
Dalentoft, Harald, kasserer, Nygade 20, Grindsted.
Danielsen, Jørgen, Nørreallé 24, Grindsted.
Dalgas, Bent Vinding, Østergade 1, Grindsted.
— Esther, f. Nielsen, Østergade 1, Grindsted.
— Jytte Vinding, Østergade 1, Grindsted.
Degn, Hertha, f. Kaalund, Jernbanegade 5, Grindsted.
Dich, Methea, f. Mikkelsen, dameskrædderinde, Nr. Allé 3, Glostrup.
Diemer, Per, Ansager.
Felsted, Gerda, f. Sørensen, Drejersvej 5, Kolding.
Fog, Andreas, Søndermarken, Vejle.
Frederiksen, Iver Kristian, Fåborg, Varde.

■ — Poul Lønborg, Fåborg, Varde.
Frich, Marie, f. Jensen, 601 West 13 th Ave.Vancouver B.C. Canada.
Frøkjær, Jens Chr., reservelæge, Ørsted sygehus, Ørsted.
Futtrup, Anders, lærer, Dansk Privatskole Lyksborg, Glücksburg.
— Hans, skolebestyrer, Dansk Privatskole Lyksborg, Glücksburg.
Gantzhorn, Jonna, Randersvej 6, Hobro.
Groth, Elna Solveig, Asbo, Bække.
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1932
1953
1928
1954
1950
1947
1950
1954
1952
1953
1941
1921
1953
1953
1943
1935
1951
1948
1922
1925
1935
1945
1951
1948
1929
1934
1939
1953
1950
1930
1952
1946
1953

Døssing, Asta, f. Degn, tandlæge, Englandsgade 23, Esbjerg.
Eg, Ragna Jøker, postelev, Krogager.
Elmgaard, Ingrid, lærerinde, Fjelstrup.
Enemark, Bente, Ansager.
Engberg, Olaf, savskærer, Vorbasse.
Eriksen, Anni, kontorassistent, Brogade 3, Køge.
Eskildsen, Inge, manufakturlærling, Borgergade 17, Grindsted.
— Johannes, kontorelev, Jyllandsgade 5, Grindsted.
— Karen, boghandlerelev, Nørregade, Grindsted.
— Karen Margrete, kontorelev, Borgergade 17, Grindsted.
— Knud, Jyllandsgade 14, Grindsted.
— Kristian, sognepræst, Vester Vedsted, Ribe.
— Lars Ole, Grindsted.
Faber, Bjørn, Ellygade 8, Gråsten.
Falk-Petersen, Gertrud, f. Graversen, Klebæk, Lunderskov.
Fallesen, Carl, kommis, Engvej 27, Grindsted.
Graversen, Lene Grand, kontorelev, Arbejdshusvej, Sdr. Omme.
Gregersen, Else Hjorth, seminarieelev, Vordingborg.
— Mads, civiling., Gregersens Patentregister, Vejlesøvej 76, Holte.
Grove, Lydia, Hejnsvig.
Grunnet, Tage, dyrlæge, Lintrup.
Grysbæk, Kirsten, sygeplejerske, Tordenskjoldsgade 29, Århus.
Græsholm, Hans Jørgen, Engvej, Grindsted.
Hårder, Axel Andreas, Lund, Mølby.
Hald-Madsen, Anders, regnskabskons., Højgårdsvænge 3, Bagsværd.
— Jørna, f. Jørgensen, Højgårdsvænge 3, Bagsværd.
Hammerich, Anna Margrethe, f. Jensen, Kochsvej 21, København V.
Hansen, Alf Askjær, Donslund, Holsted.
— Arne, „Ølgård,“ Randbøl.
— Birte Levin, cand. mag., Realskolen, Grindsted.
— Bodil, gymnasieelev, Sdr. Felding.
— Carl Emil, radiotekniker, Vestergade 37, Grindsted.
— Christian Lyhne, seminarieelev, Jelling.
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1954 — Doris, Sdr. Felding.
1953 — Dorrit, „Bakkehuset,“ Grindsted.
1951 — Elna, f. Jensen, Grindsted.
1951 — Else Marie Storgaard, sygeplejeelev, Give.
1923 — Ejnar, savskærer, Vandel.
1948 — Erland, Højbjerghus, Maltbæk, Vejen.
1950 — Gerda Lyhne, kontorass., Knabrostræde 30, København K.
1942 — Hans Marius, amtsfuldmægtig, Skanderborg.
1954 — Hans Ole Fernis, trafikelev, Grindsted.
1954 — Helen Teglgaard, Vandel.

— Henning, distriktsmontør, Frisvadvej 16, Varde.
1933 — Herdis, f. Christensen, Engvej, Grindsted.
1954 — Herluf, „Ølgård,“ Randbøl.
1939 — Jutta, menighedssygeplejerske, Mariehøjvej 3, Gi. Holte.
1954 — Jom Ostenfeld, gymnasieelev, Borgergade 23, Grindsted.
1950 — Jørn Teglgaard, Maskinstuen, D.K.A., Brejninge.
1941 — Kenneth Vestergaard, A/S Varde Bank, Varde.
1953 — Kirsten Søndergaard, Grindsted.

— Knud Birthin, assistent i DFDS, Guldsmedegade 24-26, Århus.
1945 — Knud Hardt, installatør, Vejrup.
1944 — Kurt Stephan, Handelsbanken, Grindsted.
1927 — Mads, dyrlæge, Sdr. Felding.
1923 — Peter, førstelærer, Hellevad.
1949 — Preben, Nordenskov.
1937 — Severin, dyrlæge, Nørager.
1922 Haugaard, Johanne, f. Stærmose, Brande.
1952 Hermansen, Annelise, Agerbæk.
1943 — Helge, Kongensgade 28, Christiansfeld.
1921 — Kirstine, lærerinde, 17 Ormes Road, Kilpank, Madras, S. India.
1953 Hjorth, Poul Otto, kontorelev, Grindsted.
1949 Høeg, Lis, f. Winther, A. H. Wingesvej 7, Århus.
1954 Holdt, Jytta, Blåhøj.
1953 — Ricard, Blåhøj.
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1930

1951
1945
1922

1950
1951

1952
1936
1940

1945

1946

1954
1927
1954
1951
1953
1953
1950
1927
1938
1946

1939

Holt, Sven, Monte Maiz, Cordoba, F.C.C.A., Argentina.
Holtegaard, Karen, cand, pharm., Frederiksborgvej 102, Kbhv. N.V.
Hougaard, Gudrun, Hejnsvig.
Hougesen, Kurt Emil, Jelling Seminarium, Jelling.
Hovaldt, Annelise, f. Kaalund, lærerinde, Fitting, Vorbasse.
Hovmøller, Sigurd, ingeniør, 1019, Sc. 25 th. Str., Milwaukee, Wise., 

U. S. A.
Hundebøll, Bente, sygeplejeelev, Sygehuset, Brande.
Hundrup, Tanja, Toften, Grindsted.
Huus, Gunhild, f. Jespersen, sygepl., Danmarksgade 11, Herning.
Husted, Karl Johan, Vorbasse.
Hviid, Karsten, ingeniør, Jernbanegade 11, Grindsted.
— Kiss, f. Hestehave, Jernbanegade 11, Grindsted.
Høirup, Ellen Chr., lærerinde, Kvædevej 105, Sorgenfri, Virum.
— Karen, frue, Grindsted.
— Mogens, skolebestyrer, Grindsted.
Høst, Egon Aksel, bankassistent, Fynsgade, Grindsted.
Ibsen, Ruth, f. Wrang, Østre Allé 8, Grindsted.
— Thor Falkner, bankass., Herning Handels- og Landbrugsbank, 

Herning.
Ingstrup, Eva, bankelev, Sommers Allé 1, Grindsted.
Iversen, Anders, bankkasserer, Ribevej 19, Bramminge.
— Anna Lise, gymnasieelev, Vestergade 15, Grindsted.
Jacobsen, Anna, Moselgade 26, København S.
— Jørn Pinnerup, Vesterhede, Hejnsvig.
— Poul Erik, Sdr. Omme.
Jeppe-Jensen, Lisbet, Nørrebrogade 66, København N.
Jensen, Aage, isenkræmmer, Nørregade 33, Grindsted.
— Aage, Bakkevej 4, Lemvig.
— Anders Schelde, lærer, Den Danske Skole ved Oksevejen, 

Flensburg.
— Weiche, Flensburg.
— Annelise, f. Fog, Hygum, Jelling.
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1924
1943
1953
1940
1949
1952
1934
1952
1945
1952
1948
1951
1949
1950
1954
1954
1951
1954
1953
1927
1943
1953
1946
1953
1933
1938
1951
1946
1932
1929
1949
1941
1952

— Anton, bankbogholder, Handelsbanken, Varde.
— Anton, murer, Vejlevej 13, Grindsted.
— Elisabeth, boghandlerlærling, Grindsted.
— Erik Chr., maskinassistent, Nørregade 25 B, Grindsted.
— Erik Langvad, Vester Mølle Dambrug, Vesterlund.
— Else Anny, Nebel, Vorbasse.
— Else, f. Rasmussen, Møbelfabrikken, Auning.
— Frank Mølgaard, Bjergegade 14, Ølgod.
— Henry, kontorist, Vester Allé 11, Vejen.
— Holger Tage, Seminariet, Nr. Nissum.
— Inga Gejl, Skovlund, Mølby.
— Inga Karen, Agerbæk.
— Jens Jørgen Bækby, adr. skotøjshdl. B. Jensen, Sdr. Felding.
— Johannes Børge, Lego, Billund.
— Jørn Erik, Fromsejer, Vorbasse.
— Karl Bent, Ansager.
— Kirsten Else, Aalykke, Grindsted.
— Kristian Peter Moesgaard, Sdr. Felding.
— Licy Vallentin, Grindsted.
— Meta, overtrafikassistent, Bymarken 41, Roskilde.
— Olaf, trafikassistent, Godsbanegården, København.
— Ole Fink, Finlandsvej 20, Middelfart.
— Olrik, lærer, Realskolen, Grindsted.
— Poul Vestergaard, seminarieelev, Vejlevej 56, Brande.
— S., portier, Sorøvej 11, Herning.
— Tove, f. Grunnet, Sdr. Nyrup, Kalundborg.
— Vilhelm, Andelsmejeriet, Skærup, Børkop.
Jepsen, Poul Lassen, „Birkegård,“ Seem, Ribe.
Jespersen, Helge, dyrlæge, Brædstrup.
— Hugo, dyrlæge, Løsning.
— Niels Heinrich, elektriker, Grindsted.
Johannessen, Tage Bruun, bankassistent, Bække.
Johansen, Anna Lise, Vrenderup, Fåborg, Varde.
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1954 — Egon, Smedegade 20, Herning.
1954 Jung, Inge, Hvelplundgård, Stakroge.
1954 Joker, Kirsten Nissen, Spjarup, Egtved.
1949 Jorgensen, Birgit, f. Lunde, Klintegården G, Århus.
1953 — Edith, Kærbæk, Ansager.
1948 — Inger Marie, Hjensvig skole, Hejnsvig.

— J. Dalgaard, frue, overlærer, Sjællandsgade 112, Fredericia.
1934 — Magnus, redaktør, Islandsvej 2, Hjørring.
1930 — Vagn Nedergaard, adjunkt, Libravej 1, Århus.

Kaalund, H. V., overportør, Vesterbrogade 13, Grindsted.
1943 Kaasbjerg, Viggo, forretningsfører, 6. Julivej 101, Fredericia.
1953 Karnel, Bent, Seminarievej 14, Ribe.
1937 Kelly, Nora, f. Krøll, 48 Stourroad, Christchurch, Hauts, England.
1924 Kjalke, Poul, politimester, Rønne.
1922 Kjer, Lydia, f. Rasmussen, Vedelsgade 115, Vejle.
1932 Kjestrup, Marie, f. Nielsen, Zeisesvej 4, Haderslev.

Kjær, Leo Straasø, overlærer, Hørlycks Allé 8, Grindsted.
1953 Klit, Inger, Agerbæk.
1952 — Knud, handelslærling, Grindsted.
1951 Knudsen, Aage, Statsseminariet, Tønder.
1950 — Elna Outzen, Hejmdalsvej 12, Åbyhøj.
1953 — Johan Nørgaard, Grindsted.
1933 Korsgaard, Thorvald, kriminaloverbetjent, Nykøbing M.

Kramer, Agner, lærer, Realskolen, Grindsted.
1952 Krogsgaard, Anders, gymnasieelev, Tarm.

— Hedvig, overlærer, Grindsted.
1924 — Niels, inspektør, Grindsted.
1934 Krøll, Herman, ingeniør, Nørregade 65, Grindsted.
1939 Kvers, Aage, ingeniør, Harsdorffsvej 1 B, København V.
1943 Kvist, Holger, kommis, Præstevænget, Egtved.
1950 Kølbæk, Peder Grau, Storegade 25, Tarm.
1950 Ladegaard, Inger, Statsseminariet, Ribe.
1949 Larsen, Betty, kontorassistent, Jyllandsgade 102, Esbjerg.
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1939 — Børge, bankassistent, Stadionsvej 24, Odense.
1924 — Søren Poulsen, kæmner, Ansager.
1953 Lauridsen, Karen Margrete, Sdr. Omme.
1921 — Anna, f. Andreasen, Thyregod.
1920 — Ove, dyrlæge, Thyregod.
1946 — Ove, løjtnant, TFK/3TBG Langelandsgade, Århus.
1947 — Svend Aage, elektriker, Skolegade 9, Thyregod.

Leth, Georg, Nørregade 31, Grindsted.
1945 Licht, Hans Henrik, cand. jur., Grindsted.
1918 — Ketty, f. Bjerg, Grindsted.
1942 — Kirsten, Grindsted.
1954 Lindgaard, Leif, Th. Langs seminarium, Silkeborg.
1929 Locht, Gustav, tricotagefabrikant, Egtved.
1942 Lund, Bodil, f. Uhre Petersen, Parkvej 10, Vordingborg.
1954 — Erik, Stenderup, Krogager.
1954 Madsen, Elin Gunver, Tofterup.
1953 — Elly, Borgergade, Grindsted.
1953 — Ernst, Gammelthing 5, Haderslev.
1944 — Gerda, Apt. D 1106 A, Yougestreet, Toronto, Ontario, Canada.
1949 — Hanne, kontorist, Kirketorvet 16, Vejle.
1951 — Inger, Borgergade, Grindsted.

— Knud, lærer, Realskolen, Grindsted.
1954 — Krista, bankelev, Lamborg, Eg.
1954 — Kurt Skov, Hejnsvig.
1943 — Lilian Møller, f. Ravn, Brynet 3, Mølholm, Vejle.
1925 — Niels Møller, murermester, Lillerupvej 6, Rønne.
1952 — Niels Peter, Nordenskov.
1954 — Signe Mølgaard, Kejlstrupvej 24, Silkeborg.
1947 — Vera, kontorist, B. P. Oliekompagniet, Fredericia.
1951 Marcussen, Birgit, Starup Mejeri, Tofterup.
1954 — Ernst Uhd, Ansager.
1954 — Peter, Starup Mejeri, Tofterup.

Mathiasen, Jørgen Preben, Gi. Strandvej 185, Espergærde.
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— Laurids Karl, Gi. Strandvej 185, Espergærde.
1951 — Bernhardt, Kirkevejen, Vorbasse.
1944 — Børge, sparekassefuldmægtig, Grindsted.
1952 Mikkelsen, Arne, elektromek., Sjællandsgade 4, Grindsted.
1954 — Chriss Berry, Skolegade, Ansager.
1942 — Edith, f. Fonnesbech, Jernbanestationen, Verst.
1953 — Erik, Ølgod.
1951 — Jenny, kontorelev, Grindsted.
1951 — Mads Christian, kommis, Troldhede.
1950 — Nancy, kontorassistent, Hunderupvej 13, Odense.
1948 — Werner, Äst Andelsmejeri, Vandel.
1926 Mogensen, Dagny, lærerinde, Himmelev, Koskilde.
1949 — Ruth, korrespondent, Spurvegården 15, Hvidovre.
1952 Mortensen, Ellen, postassistent, Postkontoret, Nykøbing S.
1953 — Sonja, kontorassistent, Grindsted.
1939 Munk, Per, maskinmester, Årup.
1943 Munk-Madsen, Else, f. Jacobsen, Nørregade 1, Esbjerg.
1949 Mygind, Marie, Herningsvej 38, Brande.
1952 Mæng, Harry, Nr. Nissum Seminarium, Nr. Nissum.
1923 Møberg, Marinus, bogbinder, Grindsted.
1951 Mølgaard, Karen, defektrice, Skrænten 27, Esbjerg.
1936 Møller, Else, f. Møller, Lillisvej 5, Ålborg.
1950 — Else Rita, barneplejerske, Stakroge.
1927 — Robert J., Stakroge.
1945 Nielsen, Aage Vind, mejerist, Østervåle mejeri, Gävle, Sverige.
1950 — Bent Jul, korporal, 9. regs. rekrutskole, kasernen, Tønder.
1946 — Bent Jørgen, sparekasseass. Østergade 20, Holsted.
1949 — Bruno A., kontorist, Kærvej 7, Grindsted.

— Ellen, f. Nielsen, damefrisør, Vestergade, Grindsted.
1940 — Ellen, f. Nielsen, Simmerstedvej 97, Haderslev.
1952 — Elly, defektrice, Ølgod Apotek, Ølgod.
1950 — Elna, Sdr. Omme Station, Sdr. Omme.
1944 — Else Eva, f. Thorning, Grindsted.
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1949 — Ester, „Bundgård,“ Åst, Vandel.
1952 — Evald, kontorelev, „Midtjylland,“ Grindsted.
1954 — Gerda Bjerregaard, bankelev, Bøvlvej, Sdr. Omme.
1950 — Gudrun, sygeplejeelev, Fredericia Sygehus, Fredericia.
1944 — Gunnar Helle, „Midtjylland,“ Grindsted.
1953 — Gunnar Modvig, seminarieelev, Valdemar Sejrs Allé 21, Ribe.

— Hans Helle, købmand, Viborgvej 1, Silkeborg.
1954 — Hother Bertram, flyverelev, nr. 251520/55 flyvestationen Avnø, 

Avnø pr. Lundby.
1947 — Kaj Moesgaard, bankassistent, Skolegade 21, Grindsted.
1949 — Karen, Flensborgs Boghandel, Roskilde.
1950 — Karen, vinterlærerinde, Mølholm, Sdr. Felding.
1933 — Laurids, købmand, Spangsberg, Esbjerg.
1922 — Laurids, sognepræst, Vester Sottrup.
1924 — Magda, f. Hansen, Jernbanegade 23, Kolding.
1935 — Nanna, f. Christensen, Skyttensvej 33, Holbæk.
1947 — Niels Norby, trafikassistent, Grejsdalsvej 10, Vejle.

— Niels Otto, tjener, Statens Arbejdshus, Sdr. Omme.
— Oluf Mondgaard, prokurist, Brogade 9, Korsør.

1949 — Ove Sjøgreen, bankassistent, Kastanie Allé 3, Grindsted.
1937 — Peder Jacobi, bogholder, Skive.
1947 — Vagn Aage, lærer, Nordenskov.
1941 —■ Willy Verner, uddeler, Brugsforeningen, Spandet, Arnum.
1949 Nikolajsen, Ellen, Hovborg Kro, Holsted.
1941 — Karl Heine, revisorassistent, Grønnevej 47, Virum, Holte.
1945 — Niels Chr., tjener, Hovborg Kro, Holsted.
1953 Nis-Hanssen, Jørgen, Stationsvej 4, Brande.
1952 Nissen, Evald, journalist, „Bogense Avis,“ Bogense.
1924 Nordbek, Sv. Aage, fuldmægtig, Den Kellerske Anstalt, Brejninge.
1945 Nordbjerg, Holger, Sjællandsgade 18, Grindsted.
1937 Nørgaard, Carl, Henrik Ibsens Vej 44, København V.
1927 Nørup, Viggo, jernbanedetektiv, Skovvejen 50, Århus.
1954 Oddershede, Christian, Fjerritslev.
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1929 Oehlenschläger, Johs. G., prokurist, Engvej 29, Grindsted.
1944 Olesen, Anders Larsen, ass„ Herstedernes Kommunekontor. Tåstrup.
1938 — Bent Anker, Grand Hotel, Grindsted.
1942 — Else, f. Thrane, Grand Hotel, Grindsted.
1939 — Vibe, Grand Hotel, Grindsted.

Olsen, Anna, vaskerileder, Grindsted Sygehus, Grindsted.
1929 — Etta, f. Mortensen, Bjerget 20, Kalundborg.
1928 — Evald Bjerregaard, bankfuldmægtig, Varde Bank, Esbjerg.
1953 — Lisbeth Weis, Ansager.
1920 Ostenfeld, Ruth, f. Christensen, Dalgas Avenue 17, Arhus.

Paarup, Hans Børge, forretningsbest., Borgergade, Grindsted.
1944 — Preben, boghandlermedhjælper, Egholmvej 1, Vanløse, Kbhvn.
1953 Petersen, Anders, gymnasieelev, Engvej, Grindsted.
1942 — Arne, Nederby, Sdr. Felding.
1953 — Bente, Grindsted.
1953 — Birgit, Grindsted.
1954 — Dora, Villa „Pax,“ Ansager.

— Egon Bøgeskov, lærer, Vinkelvej 9, Herning.
— Esther, f. Wedel, Frederiksgade 13, Odense.

1944 — Hans Olav Korsgaard, Arvadgård, Blåhøj.
1950 — Hartvig, Sdr. Felding.
1927 — Heine Skovborg, civilingeniør, Nørresøvej, Viborg.
1954 — Helena, gymnasieelev, Tarm.

— Henning Arve, mekaniker, Aggersvoldsvej 4 A, Brønshøj.
1952 — Ingrid, Stakroge.
1954 — Kay-Axel, Klostertorvet 2, Århus.
1931 — Knud Ditlev, kontorassistent, Skolegade, Grindsted.
1922 — Kristen, skolebestyrer, cand. mag., Vejen Realskole, Vejen.

— Margrethe, f. Dalgaard, lærerinde, Vejen Realskole, Vejen.
1953 — Kristian, Koldingbjerg 23, Kolding.
1951 — Litta, Filskov.
1954 — Lis, Bække.

— Maja, overlærer, Dronningborgvej 27, Kastrup.
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1936 — Nanna Kjær, f. Clausen, Cellovej 25, Herlev,
1954 — Niels Peter, bankelev, Kærvej 5, Grindsted.
1948 — Vagn Birkelund, Stakroge.
1944 — Viggo, Sjællandsgade 94, Århus.
1944 — Viggo L. Korsgaard, Gammelmark, Blåhøj.
1924 Pettersson, Kamma, f. Christensen, Åkirkeby.

— Sv. Aage, skoleinspektør, Åkirkeby.
1919 Plagborg, Julius, bankbestyrer, Vestergade 22, Grindsted.
1950 — Kaj, Vestergade 22, Grindsted.
1954 Poder, Inger Hvidgaard, Bække.
1937 Porst, Else, f. Grunnet, Hotel „Dagmar,“ Ribe.

— Parmo, Hotel „Dagmar,“ Ribe.
1933 Poulsen, Aksel, forretningsfører, Bellisvej 8, Varde.
1941 — Carl Hjorth, ekspedient, Stakroge.
1942 — Grethe, Skolen for Beskæftigelsesterapeuter, Aurehøjvej 24, 

Hellerup.
1943 — Per G., præst, Præsteboligen, Elling, Frederikshavn.
1943 — Søren Hjorth, kontorassistent, Torvet, Rødding.
1937 — Simon, dyrlæge, Ørnhøj.
1920 Prægel, Anna Sofie, f. Holt, cand, pharm., Otto Sverdrups Vej 9, 

Århus.
1951 Præstegaard, Elna Kirstine, kontorelev, Sønderby, Grindsted.
1951 — Grethe, manufakturlærling, Jernbanegade, Grindsted.
1925 — Nanna, f. Møller, Jernbanegade, Grindsted.

Præstholm, Sv. E., sognepræst, Føvling, Holsted.
1922 Quesel, Margrethe, f. Holm, Nørre Nebel Realskole, Nørre Nebel.
1922 Rahbek-Sørensen, Richard, 99 Manchester Road, Wilmslow, 

Cheshire, England.
1934 Rasmussen, Andreas, planteskoleejer, Stenagergårds Planteskole, 

Højmark, Randers.
1930 — Else-Margrethe, f. Pedersen, prokurist, Evaldsallé 89, Esbjerg.
1954 — Ernst, Ålling, Ansager.
1952 — Kirsten, gymnasieelev, Vesterbrogade, Grindsted.
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1940

1949
1952
1936
1938

1927
1920
1947
1923
1928
1953
1936

1946

1953
1931
1935
1946
1944
1950

1920
1944
1951
1948
1954
1934
1932

1950

— Knud Rev aid, ingeniør, Vermehrensvej 17, Odense.
Rauff, Oskar, Vejlevej, Grindsted.
Raunkiær, Jørgen, Bjælkevangen 52, Klampenborg.
Rechnitzer, Inge-Birgith, bankelev, Granvej, Grindsted.
Refer, Bent, skovfoged, Store Sankt Mikkelsgade 18 A, Viborg.
Richardson, Karen, f. Fallesen, „Green Acres,“ 41, Westbourne
Avenue, Emsworth, Hants, England.
Riis, Snefrid, f. Nielsen, Tiist Brugsforening, Mundelstrup.
Riising, Chr., farmer, Northcliff, W. Australia.
Rikhof, Elin, Hejnsvig.
Rosenmai, Thomas, 6714, Indian Ave., Chicago III., U.S.A.
Rude, Hanne, f. Lindsted, Bjørneøgade 21, Ålborg.
Rønberg, Grethe, Ansager.
Sadolin, Vagn, forretningsfører, Randalsvej 27, Fredericia.
Schiørring, Ejnar, arkitekt, Grindsted.
Schroll, Karen Margrethe, f. Have, lærerinde, Ørager 10 A, Valby.
Schrøder, Vagner, Nørregade 2, Grindsted.
Schweder, Hans Henrik, Sdr. Kongevej 7, Kolding.
Schydt, Helge, tandlæge, Nørretorv 2, Vejle.
Schiønning, Ernst, kontorist, Varde Trælasthandel, Varde.
Sevel, Vibeke, f. Hansen, exam, pharm., Østergade 5, Ålestrup.
Sig-Jensen, Rachel, f. Martinsen, Vendersgade 5, Holstebro.
Sillasen, Børge, Fåborg, Varde.
Skov, Ejvind, malermester, Jernbanegade 20, Grindsted.
Skovbjerg, Ejler, dyrlæge, Ølgod.
Sort, Gudmund Thomassen, Nørre Langelund, Filskov.
Sparre, Otto, STKMP/I1I/I. Reg., Høvelte kaserne, Høvelte.
Spicker, Folmer, trafikassistent, Vorbasse.
Starup, Knud Windfeld, Fåborg.
Storgaard, Anders, fuldmægtig, Ringparken 11, Holstebro.
— Børge, forretningsfører, Hansens Hotel, Grindsted.
— Edith, servitrice, Hansens Hotel, Grindsted.
Stoustrup, Charlotte, seminarieelev, Solsortevej 15, Silkeborg.
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1927 Søes, Anna, f. Jensen, Købmandsgården, Gesten
1953 Sønderby, Aksel, Grindsted.
1949 — Grethe, boghandlermedhjælper, Grindsted.
1935 Søndergaard, Ernst, bankkasserer, Grindsted.
1938 — Inge, f. Madsen, Grindsted.
1942 Sørensen, Bente Egholt, Store Møllevej 10, København S.
1951 — Bodil Kaas, f. Hansen, bankassistent, Ahorngade 1, Vejen.
1936 — Børge, overtrafikassistent, Eskimovej 17, Århus.
1941 — Lis Kildegaard, £. Magnussen, Eskimovej 17, Århus.
1951 — Edith Eeg, Sønderby, Grindsted.
1950 — Harald, Vestre Skole, Nr. Nissum.
1924 — Johs. G., telegramredaktør, Pilestræde, København K.
1947 — Knud Moltke, Hadsten.
1952 — Leif 0., Donslund, Holsted.
1924 — Petrea Gaarde, massøse, Borgergade 13, Grindsted.
1948 — Rudolph Winther, Blåhøj.
1927 — Valter, læge, Aldersrovej 39, Århus.

Søørhus, Solveig, f. Lauridsen, Wesselsgate 12, Oslo.
1937 Taarnhøj, Mippe, f. Nielsen, Charlotte Munchsvej 3, Kbhvn. N.V.
1949 Therkelsen, Ella, seminarieelev, Lyngbygade 30, Silkeborg.
1948 Therkildsen, Annelise, stud, odont., Frederiksberg Bredgade 13 B., 

København F.
1954 — Hans Jørgen, gymnasieelev, Tarm.
1944 — Preben Ørum, Benzonsvej 4, København F.
1953 Thimsen, Erik, Nygade 30, Grindsted.
1954 Thisted, Karen Vibeke, Randbøl.
1923 Thomsen, Harald, lærer, Ansgarskolen, Slesvig.

— K., bibliotekar, Grindsted.
1952 — Poul H. F., Holken 3, Hasle, Århus.
1947 — Rita, f. Petersen, Hørlycks Allé 3, Grindsted.
1947 — Ruth, teknisk tegner, Vejrup.
1927 — Sigurd, Missionshotellet, Vorbasse.

Thrane, Hans Frederik, Vestergade, Grindsted.
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1949
1953
1950
1953
1945
1942
1948
1952
1919
1948
1932

1944
1948
1922
1954

Thyregaard, Inger, bankassistent, Grindsted.
Toft, Bent, kontorelev, Grindsted.
Uhd, Inger, Skovlund, Mølby.
Ulsø, Hans Henrik, Broagervej 32, Holstebro.
Ungstrup, Ejgil Evan, stud, polyt., Jespersvej 98, Hillerød.
Vad, Jacob, kontorassistent, Vigerslevvej 336, Valby.
Vandvig, Anna Birgit, f. Friis, Kongensgade 88, Esbjerg.
Varming, Asta, Vorbasse Mejeri, Vorbasse.
Vestergaard, Børge, trafikkontrollør, Liljevej 14, Gentofte.
Vinbech, Lilly, Starup Plantage, Tofterup.
Vinter, Aage, rejseleder, Høirups Selskabsrejser, Grindsted.
Voigt, Richard, overlærer, Hovedgaden 14, Hedehusene.
Øhlenschlæger, Carl Chr., bogholder, Sdr. Felding.
Østerby, Henrik, stud, odont., Clausens Allé 45, Fruens Bøge.
Østergaard, Ernst, sparekassedirektør, Hobro.
Zinn, Allan, gymnasieelev, Grindsted.
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