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GRINDSTED
KOST- OG REALSKOLE

Beretning om skoleåret

1955 — 56

54. SKOLEAR

Henvendelser og forespørgsler kan bedst finde sted i kontortiden 
hver skoledag kl. 13,30 - 14,30. Anden tid kan aftales pr. telefon 

SKOLENS TELEFONER: 
Skolebestyrer HØJRUP: Grindsted nr. 40 

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



Årsfesten

Lørdag den 23. juni 1956.

Kl. 13,30 Gudstjeneste i Grindsted Kirke v. pastor Poul Olesen, 

Sdr. Omme.

Kl. 14,30 Translokation og skoleafslutning i »Teatersalen.«

Kl. 17,00 Spisepause.

Kl. 19,00 Elevforeningens generalforsamling i klassev. L.

Kl. 20,00 Elevforeningsfest i »Teatersalen« ( ordet frit).

Alle forældre er velkomne. - Derefter dans.

Kl. ca. 1 Bål ved Troensøen.

Grindsted Realskole, i maj 1956.

Mogens Høirup.

Det nye skoleår begynder tirsdag den 14. august kl. 10.



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—55 har 1124 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)
Kostskolen har plads til 10 piger og 45 drenge.
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. 
Alle værelser er med centralvarme, der findes kun to-mands og enkelt
værelser.

Fritiden søges udfyldt med sport, fællesture og andet. Skolen har week
end-hytte ved Kvie Sø.

Kosteleverne skal hver søndag skrive brev til deres hjem. Det forudsæt
tes, at de kan tilbringe efterårs-, jule-, påske- og sommerferie i deres hjem 
eller hos andre pårørende.

Foruden aim. privat udstyr medbringer kosteleverne sengeklæder: 1 dyne, 
1 hovedpude, 1 uldtæppe, 1 sengetæppe, 3 sæt sengelinned, 6 frottéhånd
klæder, 4 vaskeklude, 3 støveklude, toiletrekvisitter og grejer til sko
pudsning. Det ses gerne, at drengene har en overalls el. lign, til arbejds- 
brug samt hjemmesko. Alle personlige ejendele (også sengetøj) skal 
være mærkede med elevens navn. Hver 3. uge sendes vasketøj hjem.

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

Pakker, som forældre eller pårørende sender eleverne, må indeholde 
frugt og lign., men aldrig penge. Skolens lommepenge-ordning for kost
eleverne er kr. 3,00 ugentlig, der udbetales hver lørdag og er beregnet til 
rent private udgifter. Al porto betales gennem skolen, og indkøb på regning 
kan kosteleverne kun foretage på rekvisitionssedler, udleverede af skolen. 
Hvis ikke anden aftale er truffet med skolen, skal indkøb ud over skolere
kvisitter foretages fra hjemmet.

Ved indmeldelsen betales første rate for ophold og skolepenge samt 
et depositum på kr. 200,-, der afregnes den dag, barnet udskrives.

Betaling for kost og ophold, lys, varme, levertranpiller, bad, badminton 
og bordtennis, lektiehjælp og inspektion er kr. 2450,- pr. år. Skole
penge kr. 450,- (friplads kan søges). Begge dele fordelt på 10 rater.

Hvis hjemmet ønsker det, kan kostelever leje skolebøger, der det 
forløbne år har andraget kr. 5 5,-, omfattende såvel bøger som hæfter.

Udmeldelse af kostskolen skal ske med mindst 1 måneds varsel.
Kosteleverne skal efter en ferie møde på skolen inden kl. 22 aftenen før 

første skoledag.
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Ordensregler

7,00
7,00—

Vækning.
7,30 Ophold på eget værelse. (Vinduer åbnes, seng redes, gulv 

fejes, møbler støves af).
7,30
7,45

Inspektion af værelset.
Morgenmad. (Fodtøj, hår, hænder og negle efterses af kost
inspektøren) .

8,00 Skoletiden begynder. (Ingen elever må komme på værelset i 
skoletiden. Fritimer undtaget). Skoletaske skal pakkes om 
aftenen til hele dagen.

9,45—10,00 Frokost.
13,15
13,20

Skoletiden slut.
Middagsmad.

14,00—15,00 Oprydning, havearbejde og lignende.
18,00 
20,45 
21,00 
21,45 
22,00

Aftensmad. Derefter må skolen ikke forlades.
Aftenvask. Sko pudses. 1., 2. og 3. mell.
Lyset slukkes.
Aftenvask. Sko pudses. 4. mell. og realkl.
Lyset slukkes.

Før alle spisetider ordnes hænder, negle og hår.
Ingen adgang til spisestuen uden for måltiderne.
Grammofon og radio på værelse kun efter nærmere aftale, (eleven sørger 

for betaling af licens).
Møblerne må ikke flyttes, og der må ikke slås søm i væggene uden tilladelse.
Der skiftes på sengene hver 3. uge. Samtidig sendes det snavsede tøj hjem.
Der må ikke modtages besøg på værelserne.
Elever fra den ene gang må ikke komme på de andre gange.
Ophold i klasseværelser og skolegang efter skoletid er ikke tilladt.
Den elektriske installation må under ingen omstændigheder røres.
Ødelægges noget af skolens materiel, skal det straks meddeles.
Banden og andre ukvemsord samt støjende opførsel forbudt.
Elever i 4. mell. og realkl. må ryge, når de har hjemmets og skolens tilladelse. 

Der må kun ryges efter skoletid på værelser og i samlingsstuen. (Aldrig 
på gaden eller i skolegården).
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Kostelevernes søndagsunderholdning 1955—56
30/10 Hyggeaften m. oplæsning v. Høirups.
6/11 Mortensaften m. festmiddag og lotteri (lærerne inviteret).

13/11 Terrænløb v. Grum og Brøns.
20/11 Julegavefremstilling — derefter kaffe og aftensang.
27/11 Julegavefremstilling — derefter kaffe og aftensang.
4/12 Julegavefremstilling — derefter kaffe og aftensang.

11/12 Julegavefremstilling — derefter kaffe og aftensang.
18/12 Julegaverne vises i »I«, julekoncert og festligt kaffebord. (Lærerne 

inviteret).
15/ 1 Klubaften i L og M (alle lærerne inviteret, der indledes med kort 

causeri af Brille, underholdning af bl. a. Jens Bertelsen, Palle Weiss 
og Bjørn Frey Pedersen).

22/ 1 Sangaften v. fru Schønberg.
29/ 1 Bordtennis og badmintonturnering (stort publikum forventes).
5/ 2 Hyggeaften v. Hansens, Stendevads og Krogsgårds.

12/ 2 Fastelavnslege i L og M v. Brøns.
19/ 2 Slås katten af tønden.
26/ 2 Kostelevfest m. damer, der inviteres til kl. 19,30, dans i L og M, 

senere serveres the og snitter — alle lærerne inviteres, sluttes kl. 24.
4/ 3 Underholdning v. Kramer.

11/ 3 Oplæsning v. Schønberg.
18/ 3 Alle inviteres i biografen af Høirup, derefter kaffe.
25/3 Musikalsk »Hvem, ved, hvad« v. fru Brink.
8/4 Talentaften i gymnastiksalen, kosteleverne underholder under in

struktion af fru Grum og fru Brøns.
22/ 4 Underholdning v. Kjær.
29/4 Gymnastikopvisning v. Grum og Brøns (stort publikum forventes).
6/ 5 Cykletur m. Madsen.

13/ 5 Udflugt til Kvie Sø.

Skolepenge
Fra det nye skoleårs begyndelse sker en omlægning af skolepenge

beregningen, idet hidtil opkrævede særafgifter for brændsel, franskunder
visning, eksamensafgift m. v. er medregnet i skolepengeraten, og samtidig 
er betalingen for undervisningen forhøjet i forhold til pristals stigningen 
siden sidste regulering og fordelt med lige store beløb på hvert klassetrin.
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Skolepenge årlig i 1.—4. mell. og realkl.................................. kr. 450,00
herfra fripladstilskud pr. elev (pristalsbestemt)....................... 92,00

Årlig pr. elev ............................................................................... kr. 358,00
Pr. rate 1. sept.—1. juni incl....................................................... kr. 35,80

Latinundervisningen betales dog som hidtil særskilt.
Angående leje af skolebøger m. v. henvises til side 4.

Siden loven af 24. jan. 1955 trådte i kraft, har de fleste kommuner over
taget elevernes skolepengeudgifter, og hovedparten tillige udgifterne til 
fagbøger og hefter. Dette skoleforbund er oprettet med følgende kommuner:

Grindsted, Ansager, Astrup, Starup, Grene, Ringive, Sdr. Felding, 
S dr. Omme, Blåhøj, Filskov, Næsbjerg, Øse og Vor basse.
Det andrager 366 af skolens 414 by- og tilrejsende elever.
Elevfordelingen er i øvrigt pr. 1. jan. 1956 således:
Grindsted sogn 134, daglig tilrejsende 280, kostelever 46.

Bogspørgsmålet ordnes med kommunen på den måde, at skolen indkøber 
bøger og hefter, og kommunerne betaler da en nærmere beregnet leje af bøger 
til hver elev, og da de fleste kommuner allerede har overtaget denne udgift, 
er handel med bøger overordentlig formindsket, ligesom den i sin tid meget 
brugte bogbytning på skolen er ophørt.

I forbindelse med omtalen af bøgerne gør skolen udtrykkelig opmærksom 
på, at eleverne står til ansvar for de bøger, der på kommunernes regning er 
udleveret til dem, og at direkte beskadigede bøger skal erstattes af elevens 
hjem. Vi gør tillige opmærksom på, at brug af udleverede hefter skal admini
streres således, at eleven bruger det mindst mulige antal i løbet af året. Mis
bruger en elev et hefte, må han selv klare udgiften til et nyt.

Ind- og udmeldelser
Eleverne optages i 11—12 års alderen i skolens 1. mell. Alle elever skal 

underkastes en prøve i dansk og regning før optagelsen. Prøvens sværheds
grad falder nogenlunde ud som de københavnske optagelsesprøver. Skema til 
ansøgning om optagelse fås ved henvendelse til skolen.

Udmeldelse må ske med en hel måneds varsel. Der betales skolepenge for 
den måned, i hvilken udmeldelsen finder sted.

Nye elever skal møde med lægekort.
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Fripladser
Staten yder et årligt fripladstilskud, der fordeles med lige stort beløb til hver 

elev. Dette tilskud tilgår de kommuner, der har skoleforbund med realskolen. I 
det tilfælde, at- en elev selv betaler, fradrages det automatisk elevens samlede 
skolepengebeløb. Fripladstilskudet har i indeværende skoleår været 92,00 kr. 
pr. elev, men retter sig i øvrigt efter pristallet.

Ordensregler
Forsømmelser

Såvel for skolens 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 m. tilsvarende 

benklæder samt gymnastiksko. Der gøres udtrykkeligt 
opmærksom på, at pigerne skal sy deres egen gymna
stikdragt i skolens håndarbejdstimer. Den nye i. mell. 
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 foreligge skriftlig meddelelse fra
hjemmet. — For fritagelse i en længere periode kræves 
lægeattest. Alle elever medbringer håndklæde til bad.

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 lægger bedst muligt timeplan efter, at elever

ne søger konfirmationsforberedelsen fra 3. mellem i de 
lo første skoletimer tirsdag og fredag.

Såfremt hjemmet ikke har meget presserende ønsker 
om, at barnet forberedes hos hjemmets præst, vil sko
len foreslå, at konfirmationsforberedelsen foregår hos
en af Grindsted sogns præster.
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Frikvarter
Ønsker hjemmet, at en elev skal blive inde i frikvar

teret, må skriftlig meddelelse herom sendes til skolen.
Skolen giver gerne eleverne mulighed for at besørge 

ærinder for hjemmet, men eleven skal i hvert tilfælde 
sparge om tilladelse til at forlade skolen i skoletiden.

Glemmeskabet
er til stadighed alt for velforsynet med ting, der ikke 
er mærkede og derfor vanskeligt kan afleveres til ejer
ne. Det kan derfor ikke kraftigt nok henstilles til 
hjemmene, at skolerekvisitter, overtøj o.s.v. mærkes med 
navn.

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. Op
sparingen har til hensigt at lette elevernes deltagelse i 
lejrskoleophold og afgangsklassens udenlandsrejse.

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

Skolelokalernes benyttelse uden for skoleplanen

Uden for realskolens normale skoletid benyttes skolens lokaler en del. Han
delsskolen benytter 2 å 3 klasseværelser fra kl. 13 til 20 de 3 første dage om 
ugen.

Drengespejderne har til huse i skolen 2 gange ugentlig, og gennem de 
sidste år har »Det frivillige luftværn« haft lokaler til møder.

En gang ugentlig samles på frivillig basis et sangkor under ledelse af 
fruerne Brøns og Grum Jensen.

Skolens gymnastiksal benyttes af kostskolen til badminton og desuden 
til møder, arrangeret af skolen.
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Eksamensklasserne til alm. forberedelseseksamen 
(præliminæreksamen) 1955

Forældres eller værges stilling er angivet i parantes.

Klasse A
1. Andersen, Helene Marie (gårdejer, Sdr. Felding).
2. Arnbjerg, Ida (sognepræst, Vorbasse).
3. Boelskifte, Anna Vita (forstander, Kokkedal).
4. Christensen, Carl (fyrbøder, Blåhøj).
5. Christensen, Henry (mejeribestyrer, Jerndrup).
6. Frøkiær, Anna Elise (tømrermester, Filskov).
7. Hansen, André Martin (væver, Grindsted).
8. Hermansen, Kaj Julian (slagteriarbejder, Grindsted).
9. Jensen, Mogens Langvad (skovfoged, Grindsted).

10. Johansen, Hans Høgsberg (smedemester, Fitting).
11. Kristensen, Lis (vognmand, Vesterhede).
12. Krog, Søren (tømrermester, Frederikshavn).
13. Larsen, Hugo Urskov (kedelpasser, Grindsted).
14. Larsen, Inga (slagteriarbejder, Grindsted).
15. Madsen, Henry (gårdejer, Horne).
16. Madsen, Preben Mads Hermann (savskærer, Vorbasse).
17. Madsen, Selma Alice (savskærer, Vorbasse).
18. Marke, Peter Christian Waldbaum (civilingeniør, København).
19- Mortensen, Peter Juul (forstander, Herning).
20. Nielsen, Svend Wulf (førstelærer, Gilbjerg).
21. Olsen, Henry Otto (tørvefabrikant, Vorbasse).
22. Pedersen, Bent Villy (husbestyrerinde, Hejnsvig).
23. Pedersen, Hans Peder (smedemester, Grindsted).
24. Pedersen, Kenneth Visby (grosserer, Grindsted).
25. Pedersen, Tage (gårdejer, Hostrup).
26. Rasmussen, Ester (gårdejer, Grindsted).
27. Rasmussen, Geert Guldal (gårdejer, Vorbasse).
28. Sørensen, Aase Kristine (trafikass., Hadsund).
29. Sørensen, Ellen Nedergaard (førstelærer, Donslund).
30. Trillingsgaard, Jens (civilingeniør, Kolding).
31. Vig, Ketty Pedersen (gårdejer, Hejnsvig).

20 elever har bestået eksamen med fransk, 6 med fransk og latin.
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Dimittender 1955



Klasse B
1. Andersen, Lis Rahbek (repræsentant, Grindsted).
2. Andreasen, Ole (civilingeniør, Næstved).
3. Arens, Mogens Alfred (sparekassedirektør, Grindsted).
4. Baggesgaard, Aage (arbejdsmand, Grindsted).
5. Christensen, Ulla Horsted (bagermester, Krogager).
6. Christiansen, Jens-Oluf Bonde (specialarbejder, Billund).
7. Grau, Ole (vagtmester, Sdr. Omme).
8. Grevsen, Vera (gårdejer, Grindsted).
9- Hansen, Bente Kristine (forsikringsinspektør, Grindsted).

10. Hansen, Kurt Engebæk (slagter, Grindsted).
11. Hass, Karen Margrethe (værkmester, Sdr. Omme).
12. Hjorth, Tove Ingerlise (slagteridirektør, Grindsted).
13. Hylgaard, Jørgen (bogholder, Grindsted).
14. Høirup, Hanne (skolebestyrer, Grindsted).
15. Jensen, Anne Marie Lind (gårdejer, Spjarup).
16. Jensen, Tommy Falck (tømrermester, Billund).
17. Jensen, Svea Lis Crone (entreprenør, Stakroge).
18. Jeppe-Jensen, Inger (dyrlæge, Sdr. Omme).
19- Krogsgaard-Jensen, Karen (skoleinspektør, Grindsted).
20. Krogsgaard-Jensen, Merete (skoleinspektør, Grindsted).
21. Lauridsen, Inger Aunbøl (cementstøber, Sdr. Omme).
22. Madsen, Aksel (gårdejer, Stamp).
23. Madsen, Bente Ulla Anthon (kæmner, Grindsted).
24. Pedersen, Ella Wisler (herreekviperingshandler, Grindsted).
25. Petersen, Peter Hans (værkmester, Sdr. Omme).
26. Rasmussen, Grethe (ekspeditrice, Grindsted).
27. Skovbjerg, Ragna (stationsleder, Grindsted).
28. Worup, John Larsen (mejerist, Sdr. Felding).

17 elever har bestået eksamen med fransk, 8 med fransk og latin.
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Den ny gymnastiksal

Lærerpersonalet og fagfordeling

Mogens Høirup: Historie.
Niels Krogsgaard: Matematik, regning, fysik, historie.
Hedvig Krogsgaard: Matematik, regning, dansk, geografi.
Leo Stråsø Kjær: Tysk, engelsk, fransk, fysik.
Herdis Hansen: Gymnastik, håndarbejde, skrivning.
Solveig Brink Nielsen: Tysk, engelsk, fransk, dansk, sang.
Knud Madsen: Matematik, regning, fysik, geografi, naturhistorie, gymnastik.
Kåre Fog Brøns: Dansk, naturhistorie, fysik, gymnastik.
Randi Stendevad: Tysk, engelsk, fransk, tegning.
Agner Hauge Kramer: Tysk, engelsk, fransk, historie, dansk, latin.
Aksel Grum Jensen: Matematik, regning, geografi, fysik, gymnastik, naturhistorie 
Ellen M. Grum Jensen: Engelsk, dansk, geografi, naturhistorie, regning, sang. 
Gerda Sass: Skrivning.
Chr. Heller: Dansk, geografi, historie.
Michael Schønberg: Tysk, engelsk, historie, geografi, dansk.
Bent Kjelstrup: Dansk, religion, geografi, naturhistorie, historie.
Birte Fog Brøns: Sang.
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Af skolens dagbog. 1955—1956

1. maj købte skolen »Gry« af gamle snedker Christiansen. Huset er siden 
blevet skilt ad og transporteret til Kvie Sø, hvor det er genopstillet. Det 
skal benyttes som week-end-hytte af kosteleverne.

3. maj blev de tre yngste klasser polio-vaccineret.
9- maj begyndte skriftlig eksamen for de to præliminærklasser.

13- maj hørte forældrene om aftenen færdselsforedrag af politiassistent 
Rich. Lindebro, København, og næste dag

14. maj havde vi cyklistprøve på en 7 km lang rute i byen.
16. maj begyndte de skriftlige oprykningsprøver og

8. juni de mundtlige.
25. juni havde vi afslutning. I kirken prædikede tidl. elev Per Poulsen, 

Elling. Om eftermiddagen var der translokation, og om aftenen samledes 
nuværende og gamle elever på Hansens Hotel.

27. juni startede afgangsklassens tur til Harzen, og
1. juli meget sent på dagen vendte vi hjem.

12. aug. 4. ml. a, 4. ml. b og 4. ml. c starter til Bornholm på lejrskole.
17. aug. skulle vi have begyndt på skolen, men starten måtte udsættes en 

uge, da håndværkerne ikke var blevet færdige i den gamle bygning. 
Samtlige lærere hjalp til, så skolens start kun blev en uge forsinket.

20. aug. De tre 4. ml. klasser vender hjem efter en dejlig tur til Bornholm.
27. aug. begyndte så det nye skoleår, til hvilket vi kunne byde 4 nye lærere 

velkommen, nemlig: hr. og fru Grum Jensen, hr. Michael Schønberg og 
hr. Richard Drassow.

28. aug. var lærere og kostelever på udflugt til Kvie Sø. Det øsregnede, men 
heldigvis var den nye week-end-hytte under tag.

14. sept. afholdtes sportsdagen i Varde. Det regnede og var hundekoldt, så 
foruden de gode resultater hjembragte vi mange forkølelser.

12. okt. havde vi færdselsdag.
17. okt. begyndte efterårsferien, og samme dag rejstes taget på den nye til

bygning til køkkenbygningen.
25. okt. vendte vi tilbage efter ferien, og til alles glæde var skolepladsen 

blevet asfalteret.
27. okt. holdt »Klubben« sit første bestyrelsesmøde.
21. nov. så vi Jens Bjerres smukke Guinea-film.

2. og 3. dec. holdt vi skolefest. I år opførte vi »Aprilsnarrene«.
8. dec. havde vi forældremøde, hvortil dels forældre, dels elever fra 4. 
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mell, var indbudt. Lejrskolens lærere havde ønsket at fortælle forældrene 
om den meget vellykkede lejrskole på Bornholm. Et velbesøgt og vel
lykket møde, der opfordrede til gentagelse.

22. dec. fik vi juleferie efter en hyggelig afslutning i gymnastiksalen.
9- jan. mødtes vi igen. Pastor Kjelstrup fra Skovlund afløste hr. Drassow, 

der havde måttet forlade skolen på grund af sygdom.
14. jan. blev der i Sdr. Omme afholdt et forældremøde — et ønske, som 

både lærere og forældre var glade for at få opfyldt.
18. jan. havde vi besøg af Horsens byorkester, der atter i år glædede os med 

en koncert.
24. jan. havde skolen besøg af den norske rejselektor Ivar Skotte, der for

talte os om samerne og viste dejlige lysbilleder fra det nordlige Norge, 
samernes land.

25. jan. var hele skolen i biografen og så »Den døende Prærie«, en ganske 
dejlig film, syntes både store og små.

31. jan. havde 9. kl. og gamle elever fest på »Grand Hotel«.
11. febr. havde skolen besøg af ægteparret Uhrskov, der viste deres udmær

kede rejsefilm: Hvor Nilen vander------ .
25. febr. havde kosteleverne fest på skolen.
29. febr. havde vi den oplevelse at høre en landbrugsstuderende inder, Pran- 

tosh Nag, fortælle om sit eget land — på næsten fejlfrit dansk. Om afte
nen havde »Een Verden« møde på skolen med samme taler. Desuden 
vistes to films. »Menneskerettighederne« og »Atomet i fredens tjeneste«.

6. marts var vi alle i teatret og så skolescenens opførelse af »Eventyr på 
Fodrejse« — en meget vellykket aften.

13. marts var der optagelsesprøve for 148 elever fra oplandet.
19- marts begyndte terminsprøven for de 153 elever, der skulle henholdsvis 

til præliminæreksamen og mellemskoleeksamen.
5. april holdt vi påskeferie.

Biblioteket
Endelig kan vi fortælle om andet end de tørre tal over bogudlån i det 

forløbne år, idet hele biblioteksspørgsmålet bliver omorganiseret. I den nye 
skolebygning, der er blevet bygget i skolens tidligere have, er der nemlig be
regnet et stort lyst lokale til bibliotek og skolelæsestue. Og da samtidig Grind
sted kommune har givet skolens bibliotek og læsestue et årligt tilskud på
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Klasselokale I

2000 kr. i tre år, noget, der vil bevirke, at biblioteket får ca. 1700 kr. årlig i 
statstilskud, så er de økonomiske vilkår nu så gode, at der kan skabes et 
virkelig godt bibliotek. Skolen vil i den anledning gerne overbringe Grind
sted kommunalråd (sogneråd) en varm tak, idet sognerådets initiativtagen 
til at ordne hele kommunens børnebiblioteksspørgsmål medfører, at real
skolen altså også kommer med. Det er hævet over enhver tvivl, at dette bib
liotek og skolelæsestuen vil blive til uvurderlig gavn for skolens elever og 
lærere.

4. m. a’s mælkesalg
Som i tidligere år har 4. m. a. haft mælkesalget. Salget er foregået i spise

frikvarteret ved klasseværelse C. Prisen pr. kvartflaske har hele sæsonen 
igennem været 20 øre, og vi har til dags dato, (d. 14. marts 56) solgt 3500 
flasker, hvilket vil sige, at vi slet ikke kommer op i nærheden af det antal, 
der blev solgt sidste år. Gennemsnitssalget bliver 17 flasker pr. dag — til 
skolens 460 elever. Der skulle sælges mange flere! Hvad det eventuelle 
overskud skal anvendes til, er endnu ikke bestemt. Muligvis vil de blive an
vendt til 9. kl.’s fest næste år, men foreløbig bliver de sat ind på klassens 
sparekassebog. Erling Lauridsen.
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Films og andre arrangementer i skoleåret 1955—56
Skolen har fast aftale med- statens filmcentral om levering af films til 

direkte undervisningsbrug, og da skolen er i besiddelse af såvel stum- som 
talefilmsapparat og desuden båndoptager, er der gode muligheder for værdi
fulde hjælpemidler i undervisningen.

I løbet af året har 4. mell. arrangeret filmsforevisning uden for skoletiden, 
og her har samtlige elever haft adgang for en ringe betaling.

Desuden har skolen i årets løb haft arrangementer med kræfter ude fra. 
Der har således været besøg af:

Jens Bjerre med Guinea-filmen.
Ivar Skotte (norsk rejselektor), der viste film og holdt foredrag om sa
merne.
Walt Disney: Den døende Prærie vistes i biografen for hele skolen. 
Ægteparret Uhrskov viste filmen: Hvor Nilen vander.
Prantosh Nag holdt foredrag på dansk om det nye Indien, og i fortsættelse 
heraf vistes F.N.-filmen: En indisk landsby.
Dansk skolescene viste »Eventyr på Fodrejsen«, af Hostrup. Det var første 
gang, skolescenen besøgte Grindsted.
Vi vil gerne stærkt opfordre hjemmene til at lade eleverne deltage i disse 

supplementer til undervisningen, der såvidt muligt ligger i undervisnings
tiden. Udgifterne er kun små — ca. 50 øre pr. forestilling.

Skolelægens beretning
3- og sidste skolevaccination mod polio er nu (i marts) tilendebragt. Det 

var 3 måneder tidligere end først bebudet fra sundhedsmyndighederne. Vi 
har haft den glæde og tilfredsstillelse, at kun enkelte elever inden for den 
hidtil vaccinerede aldersklasse har fået forbud mod denne vaccination hjem
mefra. Vaccinationen forløb fint, ikke een havde gener deraf. Man havde 
håbet, at adgangen til at poliovaccinere også de ældste børn ville være givet 
i løbet af vinteren; men forskellige praktiske vanskeligheder ved fremstil
lingen af vaccinen forsinkede udsendelsen af tilstrækkelig vaccine hertil. Dog 
er der nu fra 15. april givet tilladelse til vaccination af alle børn fra 9 mdr. 
til 15 år (skal være født tidligst 1. jan. 1941). Denne vaccination skal dog 
finde sted hos hjemmenes læge. Det er meget at håbe, at forældrene, også 
til de børn, der hidtil ikke har måttet vaccineres, vil modtage denne værdi
fulde håndsrækning.

Foruden at støtte denne nye vaccination vil jeg gerne minde om de »gamle« 
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vaccinationer mod difteri og tuberkulose. Difteri er jo ikke udryddet helt, 
hvad mange tror, og dette er vel grunden til, at en del forældre mener, at 
det er unødvendigt at lade deres børn vaccinere mod denne sygdom. Difteri 
ses sjældent, netop fordi størstedelen af befolkningen blev vaccineret mod 
den under krigen og i årene derefter; men der dukker dog af og til enkelte 
tilfælde op hos uvaccinerede børn, og da ofte med døden til følge. Lad os 
derfor lade børnene få denne gratis vaccination også, helst inden skolegan
gens begyndelse, at den tilbagegang i difterivaccinationernes antal, der har 
kunnet spores de sidste år, ikke skal få ubehagelige følger i form af et forøget 
antal difteritilfælde.

Modsat difterivaccinationen, der altså har vist tilbagegang de senere år, er 
antallet af calmettevaccinerede børn i skolen i stadig stigning, og det er mit 
mål, at efterhånden ingen elev forlader skolen med en negativ tuberkulin
reaktion. Alle de elever, der reagerer negativt på tuberkulinprøven, får hvert 
år tilbudt B.C.G.-vaccination (mod tuberkulose), og vi har den glæde at se, 
at det stadig er færre, der fra hjemmet bliver nægtet denne. Kun knap 10 pct. 
af eleverne er ikke vaccineret endnu, væsentligst i I ml., og da vi endnu ikke 
har haft besøg af tb-stationen, da dette skrives, kommer tallet forhåbentlig 
endnu længere ned. Det er sandsynligvis ikke nødvendigt at forklare, hvad 
det betyder for de unge at være bedst rustet mod tuberkulose, når de skal 
ud i deres forskellige pladser blandt andre mennesker.

De almindelige skoleundersøgelser har ikke frembudt ting af større fælles 
interesse. En enkelt ting har jeg dog lyst at nævne. Der er en tiltagende ten
dens til overvægt hos nogle elever. Da det erfaringsvis er meget sjældent, at 
der ligger sygdom til grund for denne overvægt hos børn i overgangsalderen, 
må det skyldes enten for megen eller forkert fødeindtagelse. Navnlig det sid
ste er sikkert ret hyppigt tilfældet. Når børn ikke vokser så stærkt mere, har 
de ikke behov for samme kalorierige kost som tidligere, og da maden i 
hjemmet jo oftest laves efter husfaderens behov af kalorier, kan der her opstå 
et misforhold ved børnenes ernæring. Mødre til børn, der er for overvægtige, 
bør derfor rådføre sig med deres egen læge for at få en fornuftig kostseddel 
til deres børn. Da det er vigtigt, at børnene får nok af visse nødvendige stof
fer, skal man aldrig lade dem forsøge en afmagring på egen hånd. Somme 
tider kommer børnene af sig selv ned på normal vægt, når skolegangen er 
færdig, og de kommer ud i praktisk arbejde; men dels er dette ikke altid 
tilfældet, dels har deres vægt måske i skoletiden forskaffet dem en del drille
rier fra kammeraternes side, hvilket altså i de fleste tilfælde helt vil kunne 
undgås. Alice Zinn.
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Fra lejrskolen på Bornholm

Lejrskolen
For første gang i skolens historie blev lejrskolen afholdt uden for Jylland. 

Det er ikke noget tilfælde, at man valgte Bornholm; for denne ø er ideel 
til dette formål. Fler findes inden for et meget begrænset område så vidt 
forskellige naturforhold som skov, hede, klipper, klitter og hav. Geografisk 
set er øen et eldorado.

På grund af det store antal deltagere blev det nødvendigt at fordele ele
verne i tre lejre — A klassen (Kramer) i Rønne, B klassen (Madsen) i Gud
hjem, og C klassen (Brøns) i Svaneke.

Lejrskolen varede fra d. 12. til d. 20. aug. I løbet af denne uge var alle 
tre hold på tre heldagsudflugter — med bus Nordbornholm og Sydbornholm 
rundt, og med båd til Danmarks østligste punkt, Christiansø. — Vi nåede pi 
disse ture at komme rundt til alle øens seværdigheder, bl. a. besøgte vi de 
interessante rundkirker, ruinerne af Hammershus, mærkelige klippeforma
tioner (Johns kapel, Helligdomsklipperne, Løvehovederne), de naturskønne 
Paradisbakker, øens højeste punkt, Rytterknægten og badestranden Dueodde 
på øens sydspids.

Naturligvis undlod vi ikke at stifte bekendtskab med erhvervslivet på 
Bornholm. Vi besøgte en kaolinfabrik, en keramikfabrik, et silderøgeri og et 
granitbrud — alt sammen noget specielt bornholmsk.
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Fra lejrskolen på Bornholm

Disse ture gav sammen med de elementære lejrskoleopgaver så meget stof, 
at eleverne ikke kunne overkomme det skriftlige arbejde under selve ophol
det på Bornholm, men måtte gøre det færdigt efter hjemkomsten.

Såvel eleverne som lærerne er enige om, at lejrskolen var en strålende 
succes, som sikkert vil blive gentaget i de kommende år. Vejret var ideelt, 
og dette gav gode muligheder for udendørs fritidsbeskæftigelser, såsom leg, 
sportskampe, badning og lejrbål.

Vi, der oplevede denne lejrskole, må erkende, at turistbrochurerne ikke 
overdriver, når de omtaler Bornholm som Danmarks solskinsø — Østersøens 
perle. Lejrskolelærerne.

»Mesterlektiens klub« 1955—56
Efter generalforsamlingen, hvor de tre afgangsklasser var samlet, mødtes 

den valgte bestyrelse efter traditionen hos Krogsgaards for at tilrettelægge 
de første klubmøder.

Hvert møde begyndte med kaffebord — hårdt tiltrængt efter de forud
gående prøver fra 13,45 til 16.

Klubbens program bestod hovedsagelig af foredrag og forelæsninger. Vi 
har således dette år haft besøg af overlæge Østerbye, konsulent Thomasen 
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og redaktør Leth. Desuden har lærerne Madsen, Brøns og Schønberg og 
skolebestyrer Høirup bidraget. Vi siger tak til dem alle.

Den 31. januar afholdt klubben elevfest, hvortil 4. mell. var indbudt.
Det er muligt, at man skulle have gjort mere ud af programmet for vin

teren, men hovedformålet, at binde afgangseleverne sammen i et godt kam
meratskab, lykkedes absolut, på dette område er vi tilfredse med vinteren.

Ved vort sidste møde den 3. marts stiftedes Danmarks første ungdoms
afdeling af »Een Verden«. Or« Louis Jensen.

Udvidelser i løbet af skoleåret 1955—56
I løbet af sommerferien og støt gennem de fleste arbejdsdage, hvor hånd

værkere har kunnet arbejde ude, er der sket en ikke ringe udvidelse af 
skolens lokaleområde.

Der er indrettet et stort lokale på 2. sal i bygningen mod Jernbanegade. 
Lokalet var tænkt som speciallokale, men har gennem dette år været brugt 
som klasseværelse. Opgangen til kostfløjen og det nævnte rum er forsynet 
med ny trappe og i forbindelse med istandsættelse og restaurering af skole
gangen virker det smukt og harmonisk.

Langs købmand Fallesens grund er en stor bygning under opførelse. Denne 
bygning skal stå færdig til brug før det nye skoleårs begyndelse. Bygningen 
rummer tre klasseværelser samt et større lokale, der vil blive indrettet til 
bibliotek og læseværelse. I kælderen, eller rettere halvkælderen, er der til
svarende rum, der skal benyttes til plads for kostelevernes cykler, men et 
særligt stort værelse skal være spisesal for togeleverne. Der er nedgang til 
sidstnævnte rum fra haven, som i øvrigt vil blive skoleplads.

Kostskolens køkken er moderniseret og udvidet, og der er i forbindelse 
med køkkenet i stueetagen indrettet lejlighed til skolens økonoma.

På første sal i samme bygning er der indrettet kostelevværelser og en lej
lighed til den tilsynshavende lærer.

I planerne for næste års byggeri, muligvis allerede i sommerferien, er 
ønsket om en udvidelse af fysiklokalet til et dobbelt så stort rum. Lokalet 
føres ud over et klasseværelse i stueetagen til byggegrænsen, og man opnår 
derved plads til elevforsøg m. v., men det er afhængigt af, om der kan skaffes 
midler til forbedringen.

Hermed skulle det så egentlig være slut med byggeriet, men skolen har i 
år måttet optage 4 klasser på 1. mell. trinet, og dette kan muligvis betyde 
pladsmangel ad åre. . . . Endelig er skolepladsen blevet asfalteret — 
et længe næret ønske er derved opfyldt.
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Sporten

Sporten i skoleåret 1955—56 har i det store og hele været som tidligere 
år. I tiden fra sommerferien til efterårsferien er gymnastiktimerne optaget 
af fri idræt, idet vi først og fremmest træner til idrætsstævnet i Varde, der 
vel nok er årets største sportsbegivenhed — i hvert fald den, der ses hen til 
med størst spænding. Træningsforholdene er jo ikke de bedste, men i år 
var vejret dog med os; vi hentede da også en del pokaler, og efter Vardes 
fintælling af de samlede points viste det sig, at Varde havde 282, Grindsted 
279, Nr. Nebel 182 og Ølgod 134; men vi vender frygteligt tilbage.

Til Vardestævnet er det »spidserne«, der deltager, men i den daglige træ
ning har alle et mål at nå, nemlig idrætsmærket. Der blev i år taget 172 
mærker i alt, 86 til pigerne og lige så mange til drengene.

Piger: Drenge:
Bronce 26 18
Sølv 32 33
Guld 14 16
Sølv m. em. 6 13
Guld m. em. 8 6

Vinterhalvåret går med gymnastik i vor nye, smukke sal, der nu har 
ribber i begge sider. Den er ligeledes i brug det meste af eftermiddagen og 
aftenen til kostelevernes badmintonspil. Gymnastiktimerne afsluttes med et 
forfriskende bad, og omklædningsrummet er så rummeligt, at der er plads til 
vort nye bordtennisspil. Her går vist nok de fleste af kostelevernes fritimer 
eftermiddag og aften.

Efter påske plejer vi så at begynde med udendørs sport igen, denne gang 
fodbold og håndbold. Vi går i øjeblikket med store planer om anlæggelse 
af ny sportsplads, men der er mange vanskeligheder at overvinde.

Selvfølgelig tillægger vi sportslærere gymnastiktimerne betydning, både 
hygiejnisk og på mange andre områder af elevernes udvikling; men vi er 
dog ikke blinde for faren ved »sportsidiotien«, som man mange steder ser er 
ved at tage overhånd. Når vi derfor nærmer os eksamen, og det kniber med 
at nå åndsfagene, finder vi det rimeligt, at vi må give afkald på enkelte timer.

Vi må atter i år så kraftigt som muligt henstille, at alle har deres gymnastik
tøj, sko og håndklæder mærket med navn. Sportslærerne.
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Udsnit af de, der har bestået idrætsprøve med diplom

Afgangsklassens udenlandstur 1955
Mandag den 27. juni kl. 5 morgen startede afgangsklassen på sin årlige 

udenlandstur, der i år gik til bjerglandet Harz.
35 elever, 4 lærere og 1 chauffør kunne nok fylde den store bus. — Hele 

vejen ned gennem Sønderjylland genlød bussen af sang — højt humør 
overalt! I Rendsborg v. Kielerkanalen stoppede vi. Alle myldrede ud, slæben
de på de medbragte madpakker. Lige over for kanalen lå en stor restaurant 
med borde udenfor — der ville vi sidde, for der havde vi ikke alene lejlighed 
til at kigge på de mange og forskelligartede skibe, der passerede Kielerkanalen 
på vej enten mod Østersøen eller Vesterhavet, men også til at se den enorme 
svingbro, der ustandselig afbrød trafikken i Rendsborg for at lade skibe pas
sere. — De første vanskeligheder viste sig, da vi skulle bestille drikkevarer 
til maden. I forvirringen var der pludselig ingen, der kunne huske, hverken 
hvad sodavand, øl, mælk eller æblemost hed. Hr. Krogsgaard ilede til hjælp 
og forklarede, at øl i alt fald hed »Bier«, — det kunne han huske.

Dagen var varm, så da vi kørte videre, var det med åbne vinduer. Vi sang, 
grinede og snakkede så meget, at folk på gaden undrende vendte sig om for 
at se, hvad det kunne være, der kom rullende og forstyrrede dem på deres 
formiddagstur.
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Elevværelse i den nye drengefløj

Vi kørte direkte til vokskabinettet i Hamborg. Det var i grunden ret uhyg
geligt pludselig at stå ansigt til ansigt med en masse kendte kvinder og 
mænd — i voks, ja, — men alligevel!! — Nogle af os besøgte en lille bar 
tæt ved, hvor vi spenderede en rædselsfuld pølse på os selv. Derefter sejlede 
vi ud på Hamborgs havn, der dannes af floden Elben. Det var en dejlig tur.

Og så kørte vi videre. — Efterhånden som dagen gik, faldt der lidt mere 
ro over gemytterne; først sov en — så to — og til sidst hele bundtet, såle
des at man til slut kun hørte chaufførens ensomme brummen som et hygge
ligt akkompagnement til de forskellige snorkelyde. — Sent på aftenen vak
lede vi ud af bussen, greb en eller anden sovepose, kom med besvær op ad 
en meget stejl trappe — så nogle køjer — styrtede os over dem og sov... 
Næste morgen var forvirringen fuldkommen — alle kæmpede mod alle for 
at finde sine retmæssige ejendele.

Vi tilbragte nu et par dejlige dage med busture rundt i Harzområdet. ■—• 
Romkerhalle, Okertalsperre, Claustal-Zellerfeldt, svævebanen i Bad Harz- 
burg, drypstenshulen i Iberg, sølvminen i Rammeisberg samt alle Goslars 
seværdigheder.

Nogle af aftenerne tilbragte vi i Ratscafe, hvor 6 af vore piger sang for 
gæsterne, mens orkestret holdt pause. En aften havde vi arrangeret en fest 
med en anden dansk klasse, der også var på tur i Harz.
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Skriftlig eksamen i gymnastiksalen

Vi skulle nu til at vende næsen hjemad, men i stedet for at køre den di
rekte vej, slog vi et slag mod vest over til rottefængerens by — Hameln. 
Herfra sejlede vi ca. 40 km på Weserfloden. Dens bredder var som vore 
hjemlige enge — kun de blålige skygger ude i horisonten mindede os om, at 
vi stadigvæk befandt os i nærheden af bjerge. Efterhånden som vi så os mætte 
på engene, trak vi op på øverste dæk af båden, hvor vi kunne høre musik. 
Og længe varede det jo ikke, før mange svang sig i dansen. Folk på bredderne 
vinkede glade til os, når vi dansede forbi, og en af pigerne svang sin hue så 
ivrigt, at den røg i vandet.

Vi skulle overnatte i »Porta Westphalica« på et nyt vandrerhjem. Menuen 
den aften stod på risengrød og kanel — lidet opfindsomt, men udmærket 
tilberedt.

Næste morgen tog vi i et stræk til Hamborg, hvor vi tilbragte en times 
tid i Hamborgs store varehus »Karstadt«. — Vi skulle jo have vore sidste 
D.M. brugt. Vi valgte og vragede — især pigerne — hvilket resulterede i, at 
de sidste 10 min. blev brugt til køb af forskellige ting som vi — når vi kom 
hjem — ikke ville ane, hvad i al verden vi skulle stille op med.

Vi vendte hjem, mættede med indtryk. Turen havde været meget vellykket 
og humøret havde hele tiden været på højdepunktet.
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Formandens beretning

Kære kammerater i Elevforeningen!

Hvis der skal blive plads i årsskriftet til min altfor lange »Hilsen fra 
Rapallo«, må jeg vist i hvert fald prøve at forkorte årsberetningen mest mu
ligt, og det er faktisk meget let gjort, eftersom de fakta, der er at berette om, 
jo ikke fylder så meget.

Vi har udgivet et årsskrift, og det er stadig det vigtigste bindeled mellem 
os; men det har I jo alle modtaget, hvis I da har betalt jeres kontingent!

Og vi har holdt en årsfest, der som sædvanlig var en strålende dag for 
skolen og for hele byen og ikke mindst for os gamle elever, der stævner 
sammen for at hilse vores skole på dens festdag og for at træffe hinanden 
og vore gamle lærere. Der er efterhånden så mange jubilæumshold, at de præ
ger festen og giver den et ekstra islæt af tradition, og jeg kan ikke tilstrække
lig kraftigt opfordre alle jubilæumsholdene til at anstrenge sig ekstra for at 
kunne møde op den dag. 1921’erne er i år 35-års jubilarer, 31’erne 25-års 
jubilarer og 46’erne 10-års jubilarer. Mød op, så mange som kan. Sammen 
med appellen herom opfordrer jeg jer kraftigt til, at vi kunne få ordningen 
med en kontaktmand for hver klasse gennemført for alle klasser, altså en 
mand, til hvem man sendte alle adresseforandringer og meddelelser af be
tydning, og som fungerede som et bindeled mellem elevforeningen og med
lemmerne. Muligvis ville det være praktisk at sætte alle kontaktmændenes 
navne og adresser i årsskriftet. Men det kan vi bedst drøfte ved generalfor
samlingen. Mød altså op der!

Aarets første bestyrelsesmøde blev holdt hos Herdis Hansen, og blandt 
de mange ting, vi drøftede, var også ønsket om en skolesang. Vi opfordrer 
alle, der kan skrive og komponere til at forsøge at lave Grindsted Realskoles 
skolesang, den, der siger noget om byens og skolens særpræg og alt det, den 
har givet os, og som binder os sammen.

Desuden vil vi gerne minde om legatet. Husk, at det stadig er for lille, og 
at det stadig står åbent for indbetalinger.

Årsfesten afholdes i år den 23. juni, og vi glæder os til at se jer alle. 
Kom så mange som muligt fra festens begyndelse. Det virker temmelig be
skæmmende at se en flok troppe op først ved den tid, hvor man begynder 
at danse. På gensyn den 23. juni. Anna Lauridsen.
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25 års jubilarerne

At tænke sig, der er gået 25 år, siden vi sagde farvel til hinanden i juni må
ned 1931- Meget har forandret sig siden den tid — vi selv og vore omgivelser. 
Vi er i mere eller mindre gode stillinger, men vi er alle et lille vigtigt hjul i 
det store maskineri, der kaldes samfundet.

Hvor meget har vi forandret os i de 25 år, der er gået? Det er ikke 
let at vide, thi for min del har jeg ikke været i kontakt med ret mange, for 
ikke at sige kun med nogle enkelte, men jeg håber, vi kan tage os så meget 
sammen, at vi kan komme til afslutningsfesten i år; een eller to gange i 25 år 
må der kunne ofres tid til at mødes med gamle kammerater, selv om vi ikke 
har helt de samme interesser, så har vi dog det tilfælles, at vi har gået på 
Grindsted Realskole.

Og så, I store og små, havets vilde svaner, mødes vi i år til afslutningsfesten 
med det gode, gamle, hengemte skolehumør.

Onkel Dittel.

Daniel Bitsch:
Præst, 14, Rundalls Road, Madras 7, Indien.

Chr. Christensen:
Forstkandidat 1939, forstfuldmægtig ved Hedeselskabet 1. april 1946, nu 

fastansat fuldmægtig ved hedeselskabet fra 1. april 1954. — Gift 1949 med 
Margrete Vest. Bopæl: Følle pr. Rønde.

Karen Andreasen, født Christensen:
Udlært i Handelsbanken, nu gift med ing. A.rne Andreasen og bosiddende 

i Næstved. Adresse: Vesterport 2, Næstved.

Vagn Nørlund Christensen:
Gik militærvejen og blev sergent, men måtte over i politiet under besættel

sen •— uniformeret til 1946 og derefter civilbetjent, hvilket han stadig er. 
Var medlem af modstandsbevægelsen og er indehaver af en stor takkeskrivelse 
fra U.S.A.s præsident, Eisenhower. Gift og har 2 børn. Adresse: Rudolph 
Wulffsgade 26, Århus.

Helga Kristensen, f. Elmgaard:
På højskole i Askov vintrene 31—32 og 32—33. 33—34 defektrice på 

Varde apotek. Begyndte som sygeplejeelev 1935 og fik eksamen 1939- Gift 
39 med pastor Alfred Dam Kristensen, Kauslunde.
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Ejgil V■ Jensen:
Formenes at være forretningsfører for en korn- og foderstofforretning i 

Kværndrup.

Børge Regner Larsen:
Salgschauffør og bor: Pajbjerg, Næstvedvej, Skælskør.

fens Henrik Larsen.

Volmer Lehrmann:
Civilingeniør og bor: Tagestorp 6B, Gentofte.

Regnar Nielsen:
Uddeler i Ansager brugsforening.

Knud Pedersen:
Ansat 1. aug. 1931 i firmaet T. C. Oehlenschläger, Grindsted, og har 

været der siden, bortset fra et par år i Arhus og Aalborg.

Anna Kjærgaard Christensen, født Poulsen:
Forskolelærerinde og gårdmandskone og bor i Trendum pr. Skive.

Gudrun Gunge, født Rasmussen:
Lærerinde og husmoder med mand og 3 børn, adresse: Bjørnøgade 15, 

Aalborg.

Helge Schydt:
Tog i 31 sin anden præliminæreksamen for at læse til tandlæge, hvilket 

han er, bosiddende i Vejle.

Hans Arnfred Sørensen:
Prøvet adskillige mejerier og er nu mejeribestyrer i Højen ved Vejle. Gift 

og har 3 piger.

Niels Børge Tranherg:
Ansat i toldvæsenet i Tønder, gift og har 2 piger.

Birte Trautner
Gife Eif, R. R. 1. Maple Ontario, Canada.

William Oehlenschläger:
Død i september 1954.
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Kære kammerater fra afgangsholdet 1946
Prøv engang at finde det billede frem, der blev taget af os på den sidste 

skoledag, vi havde i Grindsted. Når så tankerne går tilbage og finder alle 
de mange gode minder frem, som skolen gav os, er det svært at forstå, at det 
nu allerede er ti år siden.

Jeg ved, vi holdt af vores skole, for nogle af os var det jo endda vores andet 
hjem, og derfor tør jeg roligt her gennem årsskriftet bringe skolen, dens 
forstander, frue og lærerne de hjerteligste hilsener fra os alle.

Mens jeg nu sender denne hilsen, håber jeg, vi bliver mange til afslut
ningsfesten den 23- juni. Det vil glæde skolen, at vi kommer; og vi kan vist 
også nemt få en dag til at gå med at sludre og se de gamle kendte steder.

På gensyn, skole og kammerater! Ove Lauridsen (Ursus). 1946.

Hilsen fra Rapallo
I sidste nummer af årsskriftet var Krogsgaard vist så frimodig at love, at 

jeg i år ville komme med et lille causeri fra min forårsferie i Rapallo; og 
»hvad ens venner lover, skal man holde« — er det ikke sådan, ordsproget 
lyder, eller i hvert fald noget i den retning.

Jeg er adskillige gange taget ud på ferietur med den hensigt at se så meget 
som muligt, men for et par vintertrætte og soltørstende husmødre er ingen 
drøm så tillokkende som den at hvile og drive og dase i solen, at lade andre 
rede ens seng og varte sig op i alle ender og kanter og lade dem pirre mad 
sammen, man skal spise. Altså besluttede min veninde Kirsten og jeg midt i 
forårets sne og kulde, at vi ville have en rigtig hvileferie, rejse direkte til 
den italienske riviera, hvor vi regnede med at finde sol og varme og ind
logere os på et hotel så mange dage, som vores tid og pengepung tillod os 
det, og da vi har hørt en hel masse tillokkende om den lille by Rapallo, væl
ger vi den som tilholdssted.

Fredag den 22. april drager vi af sted i sne og kulde, vinker farvel til 
vore ægtemænd og glider mod syd, mens vi indretter os hyggeligt i kupeen, 
som vi er så heldige at have for os selv helt til Neumünster. Uden for vin
duet farer landskabet forbi: nøgne trækroner, kolde og nøgne pløjemarker, 
skråninger med de første, forfrosne anemoner. Farvel, du kolde Nord! 
Kulden holder sig for resten, helt til vi når Sydtyskland, først der føles luften 
blidere, ferskentræerne blomstrer, og græsset er grønt, farten går gennem det 
skønne Schweits, hvor vi sluger al den skønhed, vi kan fange, mens vi farer 
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af sted, opad, opad, til vi forsvinder i St. Gotthard-tunnelens mørke. På den 
anden side bjergkolossen dukker vi op som i en helt ny verden. Nu går det 
bestandig nedad. Luften bliver lunere, sprog og byggeskik er overvejende 
italiensk, folketypen ligeså. Vi vinker til Lugano og mindes en dejlig forårs
ferie, to år tidligere. En flok italienere myldrer ind, og vi kan høre, de drøf
ter vores nationalitet. — Folk undrer sig jo altid over det underlige sprog, 
vi taler! Endelig kan de ikke styre nysgerrigheden længere. Ja så, danskere! 
Et par af selskabet liver kendeligt op. Danmark — dejligt land. De har be
søgt København og er (selvfølgelig!) begejstrede for Tivoli og Strandvejen.

Vi står ud i Milano, hvor vi skal overnatte på hotel Regina Metropole 
— hvor vi så ellers skal finde det. Vi tager selvfølgelig en taxa d.v.s., det er 
alt andet end selvfølgelig, for der er vild kamp om de alt for få taxaer, og vi 
med vores medfødte beskedenhed havde såmænd aldrig fået fat på en, om 
ikke en livlig, bestemt og snaksom italienerinde beslutsomt havde hevet os 
ind i sin taxa og kørt af sted med os. Vi var forøvrigt nærmest hjerteveninder, 
før vi skiltes. De 300 lire, som vi betalte, hev chaufføren ind under sædet 
i en dynge til de andre af samme slags — nemt og praktisk! Hvorfor egentlig 
alt det besvær med en tegnebog. Hotellet er absolut standsmæssigt, konsta
terer vi med tilfredshed — og sikken kaffe, de serverer: Ikke noget med 
Richs her.

Næste morgen kan der lige blive tid til en runde på domkirkepladsen — 
fine butikker med endnu finere priser — og et kort besøg i domkirken. Vi 
har været her før, men vil aldrig kunne blive trætte af at betragte dette stor
slåede kirkerums skønhed. Vi står og nyder det i al stilhed og har en følelse 
af at have fået søndagen godt begyndt; men så må vi af sted. Toget går kl. 
11,40, og vi må videre til Rapallo.

I toget møder vi et par unge mennesker, broder og søster. De er australiere, 
berejste og elskværdige, hyggelige at snakke med. Det viser sig, at de forrige 
år har været i Danmark og bl. a. har besøgt venner i Vejle. Verden er slet 
ikke så stor endda.

Landskabet, der omkring Milano er fuldstændig fladt med mange rismar
ker, forandrer sig nu voldsomt og bliver bjergrigt. Apenninerne og de mari
time alper strækker sig langs kysten og beskytter den mod de kolde nordlige 
vinde, hvad der giver hele kyststrækningen omkring bugten ved Genua et 
overordentlig mildt vinterklima. Til gengæld tempereres sommeren af brisen 
fra havet, så heden ikke bliver alt for overvældende. Toget føres ikke over 
bjergene, men gennem dem. Gang på gang dukker vi ned i mørke, 
lange tunneler, hvoraf den længste vist er Giovi tunnelen med sine
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Stien langs havet fra Rapallo til Zoagli

8,294 km. Det havde været fristende at stå ud og kigge på Genua, Italiens 
vigtigste havneby og en livlig handelsby; den er forøvrigt mere end det, for 
den er en by med mangfoldige skønne gamle paladser og kirker, samlinger 
af kunst af enhver art og med en kirkegård, som alene er en afbrydelse af 
rejsen værd; men vi haster stadig videre, og ved halvfiretiden når vi endelig 
vort bestemmelsessted.

Dejlige Rapallo! Da vi er vel installerede på det højt beliggende hotel 
Elisabella, går vi ud på vores private altan og ser os omkring. Strålende i 
solen som safirer og smaragder ligger Golfo Tigullio foran os, omrandet af 
maleriske småbyer: Portofino, San Margherita, San Michele, Zoagli, og hvad 
de nu hedder. Bag dem blåner bjergene, og jeg står og ønsker, at jeg kunne 
indfange alle nuancer i dette, på en gang blide og storslåede, landskab og 
fæstne dem på papir eller lærred, så jeg kunne tage dem frem og se på dem, 
når jeg trængte til det. Nu vil jeg nøjes med at indprente mig dem, og jeg 
behøver ikke engang nu at lukke øjnene for at se hele sceneriet for mig ■— de 
luftige, ligesom halvt gennemsigtige; mange blå og gråblå nuancer over 
bjergene, jordbundens mærkeligt rødbrune tone, isprængt pletter af oliven
træernes sølvgrå, pinjernes grønne og blomsternes brogede flor. Øverst og 
nederst himlens og bugtens strålende blå og grønne. Gemt i bugtens inderste 
lune krog ligger Rapallo, og hvad er egentlig Rapallo?
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Oprindeligt var den en lille fiskerby, hvis befolkning gennem århundreder 
har levet sin nøjsomme tilværelse i kamp for det daglige brød, og undertiden 
også i kamp mod Middelhavets sørøvere. Derom vidner den massive fæst
ning, som ligger ude i vandet nogle meter fra kysten, og som blev bygget 
engang i middelalderen, efter at tyrkiske sørøvere havde bortført de fleste 
af byens kvinder og børn. Endnu for et halvt århundrede siden var Rapallo 
stadig den lille fiskerby; det kan en gammel, tysk herre fortælle om, som 
plejer at sidde og spise alene ved et lille bord i spisesalen ved siden af vort, 
en formfuldendt og kultiveret gammel herre, en typisk repræsentant for det 
gamle Tyskland og en tid, der er næsten forsvundet. Han er her på kur efter 
en ondartet influenza, og hver aften sidder han og skriver brev til sin syge 
kone hjemme i Hamburg. For 50 år siden har han som ung mand besøgt 
Rapallo, et helt andet Rapallo end det, vi ser ud over, et fattigt og primitivt 
lille fiskersamfund med en venlig og primitiv befolkning, et Rapallo, hvor 
man om aftenen sad på strandbredden i muntert snakkende og syngende 
flokke og så sværmen af fiskerbåde vende hjem med de brune sejl forgyldt 
af den nedgående sols stråler.

I dag møder øjet en lang række mondæne hoteller og pensionater bag den 
palmekransede og blomstersmykkede strandpromenade, og den lille fiskerby 
er gemt om bagved -— men den findes endnu. Trænger vi ind i basargadernes 
myldrende forretninger, finder vi endnu den gamle bys små gyder, og her 
lever man. Her hænger tøjet til tørre mellem husene, her finder vi konerne 
hyggeligt snakkende med hænderne i siden, og her står jomfru Maria-statuet- 
ter anbragt i små nicher i husene og vogter og skærmer byens liv. Her kom
mer også kvinderne med deres store net for at gå på torvet, og vi følger efter. 
Sikken et liv og spektakel! Alt kan man finde på torvet, fra blæksprutter, fisk, 
kød og grøntsager, til porcelæn, beklædningsgenstande af enhver art, smyk
ker og store mamadukker, der kan få ethvert lille pigehjerte til at banke.

Vi kommer forbi en kirke og lister ind for at sætte os ned et øjeblik ■— og 
det gør adskillige af kvinderne med deres store, fyldte net også. Det er så 
hyggeligt dette, at de katolske kirker altid står åbne, og at der ligesom leves 
i dem hele tiden, de er ikke som vore protestantiske kirker store, tomme 
rum, som folk besøger en timestid om søndagen eller til bryllup og begra
velse. Man kan gå derind, når man har tid og trang. Alt mens vi sidder der, 
glider den ene efter den anden ind i kirken, sætter sig eller knæler nogle 
minutter og går igen — videre i dagens travle færd. Jeg ser for mig en 
gammel morlille, der rejste sig et par bænke foran mig for at gå. Ansigtet 
viser, at hun er helt borte i sine egne tanker. Med andagt løfter hun hånden
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Klosteret San Fruttuoso med den nu sunkne Kristus figur

og stryger krucifiksets fod. Og da hun passerer en statue af Jesus med de 
små børn, griber hun Kristi fremstrakte hånd, kysser den hånd, der har be
rørt den hellige •— og går ud med lysende ansigt.

Rapallo lever i dag af turisme. Fiskerbådene er ombyttet med udflugts
både, og vi sidder ikke i sandet på strandbredden og ser dem vende hjem, 
men på magelige bænke i palmernes skygge. Just nu nærmer båden fra 
S. Fruttuoso sig. Folk står som sild i en tønde, og alle synger af fuld hals. 
En eller anden har haft en mandolin med og har givet tonen an, og mere skal 
der ikke til for at starte en korkoncert. Pragtfuldt lyder det. Alle nyder ferien 
— også børnene. Frem og tilbage på promenaden ruller små vogne å la Dyre
have forspændt med æsler med flotte dekorationer på hovedet og fyldt med 
glade børn. Kuskene fungerer storartet som legeonkler. Publikum er inter
nationalt. Vi traf alene på vort hotel canadiere, englændere, tyskere, fransk- 
mænd, hollændere, italienere og danskere, af de sidste heldigvis ikke mange, 
det er jo ikke dem, vi er rejst til Italien for at træffe!

Vi sidder ikke meget hjemme på hotellet -— vi vandrer. Sommetider langs 
bugten til Zoagli eller San Margherita, sommetider bare uden for byen, hvor 
vi bader og tager solbad »sur les chorcher« til portierens store forbavselse. Vi 
får en anelse om, at det muligvis ikke anses for helt comme il faut; men det 
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behøver vi jo ikke at tage os af; vi gør det med sindsro hver dag og har da 
også den tilfredsstillelse, at vi når at blive mulatbrune, inden vi tager hjem. 
Efter bad og solbad er det skønt at sidde på en af de små restauranter langs 
promenaden og nyde en Cafe expresso eller en Cafe nero sammen med ud
sigten; og det er sådan en dejlig billig fornøjelse — ca. 70 øre. Vi har mange 
andre billige fornøjelser udover de rent landskabelige etc. Hvad mener De 
om en frisk og dejlig Chianti til 3,00 kr. pr. 2 liter? Den smugdrikker vi 
på værelset af vore tandglas. Eller valnødder til 2,40 kr. pr. kg? Det ville 
da ligefrem være synd ikke at benytte lejligheden til at svælge i dem. Vi har 
fundet en hyggelig dyb og mørk lille forretning i en snæver gade, hvor vi 
hurtigt føler os som stamgæster og bliver hilst med et venligt smil.

Vi ser selvfølgelig også en hel del af det, man »skal« se — først og 
fremmest pilgrimskirken Montallegro. Vi tager turen derop med svævebanen, 
hvorfra vi har en storslået udsigt over landskabet. Skråningerne er bygget 
op i smalle terrasser med høje stenmure, og fattige våninger ligger klistret op 
mod terrasserne ved de småbitte dyrkede felter. Over hele terrænet spredte 
oliventræer. Kirken ligger helt oppe på bjerget med en storslået og skøn 
udsigt. Kirkens indre er særlig interessant ved, at den bogstavelig talt er ta- 
petseret med takketavler. Der er, for at nævne et eksempel, et røntgenbillede 
af et barn, der har slugt en sikkerhedsnål plus et billede af det raske barn 
efter operationen plus den rustne sikkerhedsnål — alt samlet på sort fløjl. 
Der er også soldaterbilleder med tak for hjemkomst fra krigen.

Vor første udflugt gik pr. båd til San Fruttuoso med det ærværdige gamle 
kloster. I bugten foran klostret har der stået en mægtig kristusfigur, som 
imidlertid i 1954 sank på 17 meters dybde. I klostret kan man indlogere sig, 
og man skulle synes, her kunne blive ensomt og godt, efter som det ligger 
ensomt i en lille vig bag høje bjerge; men de talrige udflugtsgæster gør den 
lille stump strandbred værre end fluepapiret ved Bellevue, og bag klostret 
griner armoden en i møde fra de fattige rønner, der ligger klistret op ad skrå
ningen. Dagen efter spadserede vi til San Michele •— dog ikke Axel Munthes! 
Det er en hyggelig og exklusiv lille by med en dejlig kirke, der rummer 
malerier af både Rubens, van Dyck, Tizian, Corregio m. fl. Jeg foretrak langt 
denne for San Margheritas, som vi besøgte et par dage senere — den var for 
forgyldt.

Inden vi forlod vores lille ferie-eldorado, nåede vi at få at se, at Golfo Ti- 
gullio også kan vende det hvide ud af øjnene. Om natten havde det begyndt 
at storme og regne, og da vi gik formiddagstur i byen for at gøre nogle sidste 
indkøb, slog vældige bølgeslag mod stenkanten og rejste sig som flere meter 
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høje fontæner, et storslået syn, som vi blev enige om måtte nydes ekstra i 
selskab med en Café expresso, som sagt er den både god og billig, og så 
stod der endda »Grazia« på den kvittering, vi fik stukket i hånden.

Grazia følte også vi trang til at sige, da vi forlod den solstrålende lille by. 
Grazia, Rapallo, for sol og varme, for skønhedsindtryk og venlighed, for 
friske indtryk fra en verden og en tilværelse, der er anderledes end vor. 
For er ikke den største værdi, man får ved at rejse, den, at ens verden 
bliver større og rigere og horisonten videre? Og er det at møde mennesker 
i deres egne omgivelser og prøve at forstå deres levevilkår og vanskeligheder 
ikke for den enkelte af os en hjælp til, at vi kan føle os som medlemmer af 
menneskehedens store broderskab, medlemmer også på den måde af »Een 
Verden«. Det er nok værd at sige tak for. Anna Lauridsen.

Studenterudvekslingen
Udvekslingen af studenter mellem de vesteuropæiske lande kom hurtigt i 

gang efter krigen og fik det store omfang, den har i dag, hvor der i praktisk 
talt alle vesteuropæiske lande arrangeres feriekurser, studieophold og mere 
eller mindre turistbetonede studenterudvekslinger.

Studenterudvekslingen mellem øst og vest har derimod været meget spar
som. I de sidste år er der dog samtidig med den østlige charmeoffensiv 
kommet mere gang i udvekslingen.

En af de første studenterudvekslingslejre fandt sted i Rumænien i juli 
1954, og denne lejr var jeg så heldig at deltage i. Indbydelsen af studenter 
fra alle lande til deltagelse i denne lejr blev udsendt af den rumænske ung
domsorganisation Unioneo Tineretului Muncitor, d.v.s. Unionen af Ung
domsarbejdere, hvorunder studenterorganisationerne sorterede. Vi var 10 
danske studenter, der trods den os indpodede skræk for alt østligt vovede at 
gribe denne store chance på et tidspunkt, hvor den omtalte charmeoffensiv 
knapt var begyndt.

Rejsen, som varede 3 døgn, gik over Grossenbrode—Wien—Budapest til 
Predeal i Karpaterne, og da jeg på denne rejse fik nogle oplevelser fremfor 
de øvrige 9, må jeg fortælle lidt nøjere derom. I Wien havde vi 5 timers op
hold, som jeg tilbragte sammen med en østrigsk ven, mens de øvrige 9 tog 
ud til østbanegården, hvorfra toget skulle gå videre. Kl. lidt før 11 om afte
nen kørte min ven mig på motorcykle ud til østbanegården gennem den 
mørke, lidt skumle russiske sektor. Ankommet til træbarakken, der erstattede 
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den bombede østbanegård, fik vi efter megen banken vækket en togfunktio
nær, der gabende fortalte, at mit tog afgik 10 minutter senere fra vestbane
gården ! Afsted på motorcykle og med al for stærk fart tværs igennem Wien 
nåede vi, forfulgt af færdselsbetjentens fløjten, banegården, for blot at se 
togets røde baglygter forsvinde østpå ud i mørket.

Næste aften måtte jeg så tage bumletog til Hegyeshalom på den østrig-un- 
garske grænse, hvorfra ekspressen går videre gennem jerntæppelandene. 
Mens toget adstadigt nærmede sig grænsen, blev der færre og færre på toget, 
indtil jeg ganske alene bortset fra 9 russiske soldater kørte over jerntæppet. 
Det jern, der er i jerntæppet, består af et pigtrådsbælte, 1 m bredt, dernæst 
kommer et 10—20 m bredt stykke jord, som daglig bliver pløjet og harvet 
for at afsløre fodspor, så kommer høje vagttårne, og langs hele banestræk
ningen fra pigtråd til grænsestationen er anbragt projektører på høje master, 
og disse sender i uregelmæssige blink deres skarpe lys ned over jernbane
terrænet. Dette noget uhyggelige indtryk blev dog straks fjernet ved ankom
sten til grænsestationen, hvor en smilende russisk officer på gebrokkent tysk 
betydede mig, at jeg kunne vente i officerernes opholdsstue, til toget gik. 
Denne stue var dekoreret med store billeder af Stalin (det var før Sovjetrus
lands kommunistiske partis 20. kongres) og af Rakosi, Ungarns statsminister, 
samt flere store røde stjerner. Her havde jeg natten igennem en meget interes
sant diskussion med en ungarsk soldat, hørte bl. a. hans beretning om epi
soderne med jugoslaverne ved Titos brud med Kominform, i hvilke han selv 
havde deltaget, og hans beretning var unægtelig noget anderledes end vore 
hjemlige avisers. På rejsens næste 2 døgn talte jeg med så mange mennesker, 
jeg kunne, idet betingelsen var, at de talte enten tysk eller fransk. Da der var 
et stort tysk mindretal, og fransk tidligere havde været modesprog, var kend
skabet til disse 2 sprog ret udbredt. Af disse og mange andre samtaler, jeg 
havde dernede, fik jeg det indtryk, at folket i almindelighed og bønderne i 
særdeleshed levede meget bedre end før, selv om de ikke havde så fuld fri
hed og demokrati, som vi har. På rejsens tredie døgn ankom jeg kl. 6 om 
morgenen til Predeal i Karpaterne, beliggende 1000 m over havet, og her 
lå lejren i det pragtfuldeste bjergterræn; bagved lejren rislede en lille bjerg
kilde, som, dæmmet op, gav den herligste swimming-pool, der var læsevæ- 
relse med forskellige spil, spise- og dansesal, sportsplads o.s.v. I disse vidun
derlige omgivelser tilbragte vi 73 studenter og -diner fra 21 nationer 14 dage 
med ekskursioner, dans, bjergture, sport, besøg i de nærmeste byer, diskus
sioner, foredrag og festligt samvær. Dette sidste står nok for de fleste som 
holdepunktet, for aldrig har jeg på eet sted mødt så mange flinke, vågne og 
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intelligente mennesker, og få steder er der blevet sluttet så mange og varige 
venskaber som der.

Mens jeg således morede mig og nød livet, gik min mor, min far var da 
bortrejst, og med hende mange i Grindsted, og var meget ængstelige. De 
havde hørt, at jeg var kommet bort fra rejseselskabet og havde så i 3 uger 
intet hørt fra mig. Selvfølgelig havde jeg skrevet straks efter ankomsten, men 
på grund af det rumænske postvæsen eller censur, nåede brevet først hjem 
et par dage før min tilbagekomst. Da min mor i 16 dage intet havde hørt, 
rådede venner hende til at henvende sig til konsulatet, og en journalist rin
gede fra Vejle og bad om at måtte få historien. Det ville jo uden tvivl have 
været godt stof i den borgerlige presse, og man kan nemt forestille sig en 
overskrift som: »Dansk student forsvundet bag jerntæppet«. Et par dage 
efter kom der brev, og alle blev beroligede.

Imens gik jeg som sagt og havde det pragtfuldt og fik ved ekskursioner 
og ved ture på egen hånd et nogenlunde godt billede af et folkedemokrati, og 
jeg tror, det er sandt, hvad en kvindelig journalist sagde efter et interwiev: 
»Forholdene i Rumænien er ganske bestemt bedre end før krigen,« og se
nere indrømmede hun »det kan måske godt være, at I ikke behøver kommu
nismen i Danmark«.

Hvad der især interesserede os at få oplysninger om, var studenternes 
forhold. Vi vidste ganske vi$t godt, at Danmark, hvad stipendier og legater 
til studerende angik, lå nederst blandt alle verdens nationer, men at rumæn
ske studenters forhold var så langt bedre, havde vi ikke tænkt. 90 pct. af 
samtlige studenter ved universiteter og højere læreanstalter levede udeluk
kende på statsstipendier, idet de modtog 200 lei om måneden plus frit logis 
og bøger. For disse 200 lei kunne de få mad plus ca. 40—50 kr. tilovers i 
lommepenge. For at få et statsstipendium måtte man tage studentereksamen 
med et vist antal points og, hvis ikke det lykkedes, bestå en særlig fagprøve 
efter et års studium på egen bekostning. Desuden måtte man forpligte sig 
til efter endt eksamen at anvende sin viden i statens tjeneste, og da staten 
jo praktisk talt ejer alt, betyder det blot, at man må yde valuta for de af 
staten udgivne penge. Vi mødte også adskillige udlændinge, der gratis stu
derede i Rumænien, fordi de ikke havde haft råd dertil i deres hjemland. 
Efter endt studium rejste de atter hjem.

Vi drog hjem efter 4 dages ophold i den vidt udstrakte landsbyagtige ho
vedstad Bucuresti, hvor det var så varmt, at vi det meste af tiden opholdt os 
i vandet, passerede Budapest, hvor vi anvendte 3 dage til at se denne pragtful
de, af krigen svært beskadigede, by. Vi drog hjem, fulde af oplevelser, med 
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kendskab til hinandens lande og styreformer, hinandens studieforhold og 
private anskuelser, og vi efterlod gode venner og -inder i Rumænien og rundt 
om i verden. Vi var overbevist om, at dette møde mellem studenter fra mange 
lande i øst og vest havde fremmet det, der stod som motto for lejren: »Pace 
si Prietenie«: »Fred og Venskab«.

I Danmarks internationale Studenterkomités program for sommeren 1956 
er arrangeret studieture til Sovjetunionen for medicinere, til Bulgarien for 
økonomer, og desuden er der studenterudvekslingslejre i Rumænien, Sovjet
unionen og Ungarn. Det går altså den rigtige vej med større og større stu
dentersamkvem over jerntæppet, og denne udvikling kan man kun glæde 
sig over. Per Østerbye.

Hvis nogen er i stand til og villig til at afstå et eksemplar af årsskriftet for 
1924, 1926 og 1940 til undertegnede, vil jeg være særdeles taknemmelig derfor.

Jens Futtrup.

Gammelsnak om Grindsted Realskoles barndomsår
Elevforeningens utrættelige formand er i år igen på færde i god tid for at 

samle stof til årsskriftet, og venligst har hun også igen henvendt sig til mig. 
Hun anmoder denne gang om »noget om skolens første historie — eller 
snarere nogle historier fra skolens første tid«. Hun begrunder sin anmodning 
med, at der nu i elevforeningen er mange unge, der ved grumme lidt om deres 
skoles forhold før deres egen skoletid. Skolen er jo nu blevet ældre end det 
store flertal af elevforeningens medlemmer.

Muligvis har min egen fremskridende alder også været med i formand 
Annas tanker, da hun stillede mig opgaven. I så fald er dette dog forblevet 
nænsomt uudtalt fra hendes side. Jeg kan imidlertid godt uden den aldrendes 
selvmedlidenhed pirke lidt ved den stillede opgave — gør det da forøvrigt 
gerne.

Jeg vælger så denne gang at fortælle lidt om skolens situation ved første 
verdenskrigs udbrud og tiden deromkring, d.v.s. om forhold ved den tid, 
jeg selv fik med Grindsted Realskole at gøre. For skolens historie i det hele 
taget, herunder også årene forud for 1914, er der tidligere gjort rede i elev
foreningens årsskrift — sidst, og på fortrinlig måde, af skolens historiker 
H. V. Kålund i årsskriftet for 1952.
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Når der så nu her til Kaalunds beretning føjes nogle personligt formede 
træk, undgås det næppe, at ordet »jeg« kommer til at optræde lovlig ofte. 
Dette bedes undskyldt.

Indtil sommeren 1914 havde jeg 5 gode lærer- (og lære-) år ved Nyborg 
private Realskole. I Odense sad da som lærer en af mine venner, nuværende 
viceskoleinspektør A. C. Frederiksen, Thisted. Han kom en dag i februar 
1914 til mig i Nyborg med følgende annonce, der havde stået i bladene 
»Folkeskolen« og »Den danske Realskole«:

GRINDSTED REALSKOLE
søger til i. August 1914 en Bestyrer. Skolen kan faas i Forpagtning 
eller til Købs paa gunstige Vilkaar. Der findes Skolebygning med 4 
Klasseværelser og god Bolig til Bestyreren, og Grunden er ca. 10.000 
Kvadratalen stor, saa der er rigelig Plads til mulige Udvidelser. Grind
sted vil i nærmere Fremtid blive Knudepunkt for 6 Jernbaner, og Be
tingelser for en Kostskole er til Stede. Henvendelse til Bestyrelsen for 
Grindsted Realskole.

Frederiksen og jeg havde tidligere lejlighedsvis i samtaler berørt mulig
heden af et samarbejde ved en skole. Vi mente dengang, at vi skolefagsmæs
sigt supplerede hinanden godt, så vi tilsammen kunne dække det meste af en 
realskoles fagrække.

Annoncen kaldte vore tidligere samarbejdsdrøftelser frem, og en dag 
— det var vist i fastelavnen 1914 — sad vi i toget på vej til Grindsted for 
at tale med bestyrelsen for skolen.

Jernbanestrækningen Vandel-Grindsted (Grindsteds første jernbane) var 
endnu ikke færdigbygget på dette tidspunkt. Vi valgte i Vejle at leje en bil, 
som skulle køre os til Grindsted. Dette var første gang, jeg kørte i bil. Nyborg 
havde ganske vist et par år i forvejen fået sin første og i lang tid eneste 
taxabil. Med snært mod dens dyre takster hed det dengang i byens sommer
revy: »At ta’ en tur med bilen, det er en bi’lig tur.« Jeg har også nu bagefter 
det indtryk, at både Frederiksen og jeg på baggrund af vor beskedne lærer
økonomi betragtede vor fælles biltur fra Vejle som en knapt forsvarlig inve
stering i de endnu luftige Grindstedplaner.

Som det fremgår af Kaalunds redegørelse fra 1952, stod der i virkelig
heden 3 interesserede kredse bag realskoleplanerne i Grindsted: Grindsted 
Borgerforening, der havde været initiativtager ved privatskolens oprettelse i 
1902, Aktieselskabet (eller rettere, som kredsen kaldte sig selv, Interessent
selskabet) Grindsted Mellemskolebygning, der ejede den i 1909 udvidede 
skolebygning, og så selve skolens bestyrelse. Det var denne sidste bestyrelse, 
vi skulle forhandle med under vort Grindstedbesøg.
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Samtalerne med bestyrelsen fandt sted hos formanden, kredslæge M. Mel- 
chiorsen, i hvis hjem Frederiksen og jeg blev overmåde gæstfrit og hjerteligt 
modtaget.

Vi beså naturligvis også skolen, der jo dengang lå på åben mark bag byen. 
Den nuværende have med dens indramning af gymnastiksalen og skolens 
nyeste bygninger eksisterede da kun som pløjemark. Ved nordgavlen af sko
len (bygningen til venstre, side 13, årsskrift 1952) var der en ikke særlig 
stor legeplads. En mindre del af den da ubebyggede mark vest for skolen var 
afgrænset af et tørvehus og et trådhegn, udlagt som have med enkelte stik
kelsbær- og ribsbuske. Herfra var der uhindret udsyn til kroen og til Sønder 
Omme-vejen med missionshuset Pella og Lars Eskildsens hus. Mod nord var 
der fri udsigt helt op til skovridergården. Måske var »De fem søskende« 
(skotøjsfabrikant Marius Pedersens eenfamilieshuse i den nuværende Skole
gade) opført eller under opførelse. I min erindring gælder det samme Berg 
Pedersens dampvaskeri, der af fru Melchiorsen over for os omtaltes som en 
måske lovlig dristig bebuder af ny, moderne tid i Grindsted. I nordøst lå et 
bræddeskur, den vordende interimistiske første stationsbygning, på den store 
flade, hvor sporanlæggene til det kommende stationsterræn var under ud
førelse. Mod øst lå elektricitetsværket, i sydøst ved landevejen (nu Borger
gade) »Landbohjemmet« — den del af det nuværende Hansens Hotel, som 
ligger parallelt med gaden.

Ved vort besøg i skolen talte vi også med den bortdragende bestyrer 
H. F. Gøtzsche og med lærer Grønnow. Gøtzsche kunne ikke give udtryk 
for noget lyst syn på skolens fremtid. Havde han kunnet dette, ville han vel 
nok være blevet i Grindsted. Han var allerede da en erfaren og dygtig skole
mand, respekteret af forældrekredsen.

Nogen egentlig aftale blev der ikke truffet ved vore samtaler med be
styrelsen. Denne måttte naturligvis, efter at have set sig os to unge supplikan
ter an, drøfte sagerne nærmere efter vor bortrejse. Selv drog vi hjem med, 
i hvert fald for mit vedkommende, lyst til at prøve opgaven i Grindsted. 
Senere fik Frederiksen betænkeligheder. Vort samarbejde blev da kun en 
skøn drøm. Men det gode forhold os imellem er bevaret indtil nu.

Resultatet af hele aktionen blev, at bestyrelsen antog mig som bestyrer på 
vilkår, som jeg ikke nu skal gøre ordentlig rede for, da jeg her, hvor dette 
skrives, ikke har de hjælpekilder ved hånden, som kan give oplysning om 
dette forhold.

42



Jeg springer nu frem til den 1. august 1914, en dato, der også for mange 
andre end mig kom til, i skygge af verdensbegivenhederne i vort lands indre 
anliggender, at rumme en del personlig dramatik.

Jeg var den dag på vej fra København, hvor jeg i juli måned havde haft 
så travlt med kursusarbejde, så skuddet fra Serajevo, og hvad derpå fulgte, 
kun meget fjernt havde givet genlyd i min bevidsthed. Jeg havde i den 
måned været en forsømmelig avislæser. Dette blev mig ængstende klart, da 
jeg i toget hørte medpassagerernes samtaler. Ord om uundgåelig krig og om 
mulig inddragning af Danmark i den lød fra fleres munde. Rygterne om tysk 
mobilisering var på dette tidspunkt endnu ikke officielt bekræftede. Telefon
forbindelserne med Tyskland var afbrudte. Uro, spænding, alvor prægede 
samtalerne i kupeerne i toget.

Min rejse skulle den dag gå til Grindsted. Jeg skulle nu overtage skolen 
og skulle forberede det kommende skoleår. Lærerproblemet mente jeg løst. 
Jeg havde antaget frøknerne Gudrun Plovgaard og Gudrun Christensen som 
lærerinder (å 35 kr. månedlig plus kost og værelse!). Min søster Kirstine, 
nu gift med pastor Niels Petersen, havde lovet at forestå husholdningen. En 
del var altså ordnet; men der skulle købes møbler, køkken- og spisegrejer, og 
der skulle lægges timeplan. Der ville altså, selv om der endnu var sommer
ferie, være nok at tage fat på, når jeg nåede Grindsted.

Der kom imidlertid til at gå lang tid, inden dette rejsemål nåedes. Da jeg i 
Vejle skulle skifte om til den nyåbnede jernbaneforbindelse til Grindsted, 
fik jeg stukket en løbeseddel i hånden. Den indeholdt en meddelelse om, at 
en række soldaterårgange var indkaldt til ufortøvet møde i deres garnisoner. 
Mellem disse årgange var min.

Ad den vej, jeg var kommet, forlod jeg derfor Vejle for at melde mig ved 
mit kompagni i Vordingborg.

Den alvorlige stemning, der under denne rejse beherskede så godt som 
alle, glemmer jeg ikke. Jeg er født en lille menneskealder efter 1864, og mine 
jævnaldrende og jeg var blevet voksne uden at have oplevet krig som andet 
end noget, der hørte fjernere og mindre udviklede egne af kloden til. Krig 
i »vor« part af verden havde mange af os, deriblandt jeg, anset som en umu
lighed. Og nu summede rygterne om os: Danmark kommer med i krigen mod 
Tyskland, tyske soldater står ved Kongeågrænsen, tyske krigsskibe ligger i 
Storebælt. Vil færgerne med de mange indkaldte soldater nå uskadte til 
Sjælland?

Sligt prægede stemningen hin overfartsnat og de nærmest følgende dage. 
Jeg glemmer heller ikke alvoren i min faders breve til mig dengang.
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Efter »iklædningen« i Vordingborg blev de mange soldater indkvarteret 
i tæt belægning i selve byen og i de omliggende landsbyer. På en lille gård 
i Kastrup fik jeg med omkring 100 andre soldater domicil i de følgende 
uger. Pladsforholdene i gården var særdeles knebne. Her forfattede jeg, lig
gende på maven i gårdens tærskelo, den manglende Grindstedtimeplan. Den 
af sendtes til lærer P. Kjeldgaard, der på min ilforespørgsel havde sagt ja 
til at vikariere for mig i Grindsted indtil videre.

Nu stod det til ham og de to lærerinder at omsætte logulvsplanen i praksis. 
Jeg skylder Kjeldgaard tak for, at arbejdet ved skolen således kunne gå plan
mæssigt i gang ved sommerferiens slutning, og for, at det i det første skoleår 
forløb således, at forældrekredsens langmodighed under de irregulære for
hold ikke brast.

Varm interesse for skolen hos forældrene bidrog sit til, at skoleåret 1914— 
15 for Grindsted Realskole fik et i det væsentlige tilfredsstillende forløb. 
Ved skoleårets slutning kunne der endogså noteres øget tilgang af børn til 
Skolen.

Hanved, april 1956. fens Futtrup.

Arhusklubben
Aarhusklubben sender hilsen til alle. Der er efterhånden, mange årgange 

heroppe. Meld Jer til, så vi har adressen, kære venner.
Vi havde en meget hyggelig aften d. 14. april med Høirup, som havde en 

dejlig rejsefilm fra Jugoslavien. Det siger vi tak for.
Næste møde afholdes d. 9- juni på »Silistria«, hvor vi drikker kaffe og 

senere et sted nyder vor medbragte aftensmad. Meld Jer til Poul Fromsejer, 
tlf. 5 63 33 eller Anna Sofie Prægel, tlf. 6 74 21.

Apropos elevforeningen
Det er sikkert et tidens tegn, at foreningslivet trives dårligt i Danmark. 

Og det skyldes næppe, at vi har for få foreninger, men jeg mener dog heller 
ikke, at man kan give vore mange foreninger hele skylden for, at kun enkelte 
trives, som en forening med et godt formål bør trives, altså med forøget 
medlemstilgang.

Det er jo desværre blevet således, at vi har foreninger for snart sagt alt 
muligt, og at de alle har det fælles, at ingen af medlemmerne vil påtage 
sig forpligtelser og ansvar. Der er ingen, der vil stå som bestyrelses
medlem eller formand, alle har for travlt eller tillægger måske opgaven 
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for ringe betydning. Der kommer heller ikke mange medlemmer til de for
skellige møder og sammenkomster, og man angiver, at det skyldes, at man 
har for lidt tid, man har for travlt. — Og det er muligt, det kan være rig
tigt, men det er nu min erfaring, at det kun i de færreste tilfælde er en 
brugbar undskyldning. — Og det er mere end en påstand fra min side, det 
er noget, jeg mener er forholdsvis let at bevise. Jeg har gennem årene stået 
på mange talerstole, og har talt om »Een Verden«, F.N., Den kulørte littera
tur, storpolitik, historie o.s.v., og her er det min erfaring, at folk møder 
talrigt, hvis de har på fornemmelsen, at de skal underholdes, så er der ikke 
noget i vejen, så har man tid nok. At folk gerne vil høre noget, de kan le af, 
er der såmænd ikke noget at sige til. Og mon det er meget forkert at forsøge 
at drage en sammenligning mellem dette forhold og pressen, avisen, som vi 
ser den i dag. Oprindelig var avisen saglig og nøgternt oplysende, i dag 
glider den længere og længere over imod at blive underholdende; ja, nogle 
aviser er nået så vidt, at de kun præges af sensationer og underholdningsstof, 
og at størstedelen af pladsen optages af billeder. Og lad mig straks sige, at 
det ikke kan lægges pressen til last, jeg må vist tilføje »alene«, idet jeg vil 
tro, at ethvert folk har den presse, det ønsker, såvel som den regering, det 
ønsker. Det er først og fremmest folkets ansvar. Men vi ønsker altså billeder 
og sensationer i vores aviser, og så får vi det selvfølgelig.

Vi lever i en verden fyldt med risiko og store problemer, også af almen 
karakter; jeg kan blot nævne atomkraften og verdenssulten, men sådanne 
forhold er for alvorlige, de er slet ikke blevet nærværende for folkets flertal, 
og mange, der dog forstår noget af alvoren bag disse to eksempler, skubber 
problemerne fra sig med den begrundelse, at sådanne ting har de ingen 
indflydelse på. Og denne tanke er uhyre farlig, for den fører til ligegyldighed.

Jeg er derfor noget nervøs for, at ligegyldigheden over for foreningslivet 
og det, der står som udtryk for deltagelse i det demokratiske samfundsfælles
skab, og kravet om den underholdende presse, skal medføre, at folk mister 
sansen for værdien af mødefrihed, talefrihed og pressefrihed og derigennem 
følelsen af, at staten, det er ham selv. Vi er vel efterhånden nået til at be
tragte staten omtrent som en modstander, der kan skalte og valte med os, som 
den vil, mens vi med et skuldertræk må give op; vi kan ikke yde modstand. 
— Når det sker, forfalder man let til ligegyldighed og surhed, og man ender 
let i det, jeg vil kalde gåse- og andespils- og tipningsmentaliteten.

Hvis vi ville ofre vore alvorlige og altbetydende problemer den samme 
interesse, som vi ofrer sporten og tipningen, så var der faktisk ingen grænser 
for, hvad vi ville være i stand til at udrette.
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Og med denne baggrund vil jeg bede alle gamle elever om at tænke lidt 
på vores fælles forening, elevforeningen. Den er ganske vist ikke i nogen 
krisesituation. Vi står vel, alt taget i betragtning, f. eks. at en elev som regel 
skal gå 4—5 år på skolen, inden han bliver medlem, som en af landets største 
elevforeninger. ■— Men vi har for mange passive medlemmer i vore rækker, 
medlemmer, der ikke er sig bevidst som medlemmer, men blot ikke vil føle 
det lille stik, det vil give i brystet, den dag man tager beslutningen om at 
melde sig ud af fællesskabet. Men de, der har det således, skal spørge sig 
selv om, hvad de har ydet. Har de nogensinde skrevet til elevforeningen blot 
for at melde adresseforandring? Nej, det må foreningen så sandelig ofte selv 
se at hitte ud af. — Har de nogensinde skrevet og fortalt, at de har mødt den 
eller den gamle kammerat, og at han nu er gift og har tre børn ? Og har ved
kommende tænkt på, at mange gamle kammerater vil sluge enhver oplysning 
med begærlighed? Vi kan selv gøre årsskriftet til årets mest spændende læs
ning, men så må vi faktisk alle medvirke. — Altså, opgiv din passivitet og 
beskedenhed, skriv til elevforeningen, for din person og dine oplevelser 
interesserer nemlig alle dine gamle kammerater fra skoletiden. — Man tænker 
desværre mindst på at bevare dette værdifulde kammeratskab, mens man er 
ung, når man bliver ældre, savner man forbindelsen, men så er den ofte umu
lig at genoprette, undtagen i enkelte tilfælde. Jeg har selv oplevet adskillige 
jubilæer, sidst som lærer i 25 år, og jeg ved af erfaring, at den dag, man ofrer 
på sine gamle kammerater og sin gamle skole, er godt anvendt; den vil skaffe 
alle helt uventede glæder.

Lad os derfor gøre vor elevforening større og stærkere, få flere gamle 
elever, der er gledet ud, med, og støtte hele dette arbejde, også af hensyn til 
de nye elever, der snart går ud fra skolen. Du kender dem ikke, nej, men du 
har ofte hjulpet dem, fordi du selv har været med til at skabe elevforeningens 
sammenhold og skolens traditioner, og dette er i vor forjagede tid noget 
meget værdifuldt, som vi ældre gerne gør meget for at bevare. — Men for
øvrigt, hvis du selv træffer en af disse unge, så vil du med forundring og 
glæde bemærke, at selv om du ikke mener, at I har noget egentligt fællesskab, 
så har I det alligevel, når I får talt lidt sammen. Man kan nemlig ikke leve 
5 år inden for de samme mure uden at være en del af et livsbekræftende 
fællesskab.

Med venlig hilsen, Mogens Høirup.
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Medlemsliste 1956
Æresmedlemmer:

Ellen og Jens Futtrup, Hanved, 
Flensborg.

1954 Aaskov, Frede, gymnasieelev, Tarm.
1954 Agersnap, Morten, Damsminde, 

Oksbøl.
1953 Akselsen, Inge Marie, Hovedgaden 

16, Sdr. Omme.
1953 Albrektsen, Rita, damefrisørelev, 

Grindsted.
1953 Andersen, Axel,, glarmester, Nørre

gade 23, Grindsted.
1954 — Bjarne E., Bjørnsonsvej 26, Kø

benhavn.
1950 — Ejgil, Barrit Kro, Barrit.
1942 — Elna Linnet, lærerinde, 

Danish Missions Giris School, 
Aides Valley, Aden, S. Arabia.

1942 — Elof, bankass., Herning Handels
og Landbrugsbank, Herning.

1954 — Else Marie, Skovlund, Mølby.
1930 — Erna Skovborg, Vestergade 39, 

Vejle.
1955 — Helene M., postelev, Brande.
1939 — Helge Søgaard, bankfuldmægtig, 

Andelsbanken, Vejle.
1950 — Jørn Clausen, Brugsforeningen, 

Bække.
1949 — Kurt, elektriker, Filskov skole, 

Filskov.
1955 — Lis Rahbek, klinikelev, Krogen, 

Grindsted.
1924 — Rahbek Eg, bankdirektør, Ban

ken for Årup og Omegn,, Årup.
1921 — Tage, skrædermester, Borgerg., 

Grindsted.
— Thorkild, bogtrykker, Borgerg., 

Grindsted.
1929 Andreasen, Arne, civilingeniør, 

»Nordkemi«, Næstved.
1931 — Karen, »Nordkemi«, Næstved.
1953 — Jens, gymnasieelev, »Nord

kemi«, Næstved.
1955 — Ole, gymnasieelev, »Nordkemi«, 

Næstved.
1933 Andresen, Kirstine, Chr. Lunds

gårdsvej 14, Grindsted.
1955 Arens, Mogens, handelslærling, 

Grindsted.

1951 — Svend Preben, sparekasseass., 
Grindsted.

1955 Arnbjerg, Ida, Vorbasse.
1937 Bach, Anders, revisorass., Vardevej 

36, Esbjerg.
1949 — Petra, kommunekontoret, Varde.
1955 Baggesgaard, Aage, manufakturlær

ling, Grindsted.
1945 — Niels Jørgen, bankass., 

Grindsted.
1942 Barslund, Henry, købmand, Barde, 

Herning.
1952 Bendixen, Boris, Svends allé 69, 

Gladsaxe.
1954 — Cyril, 4. maj kollegiet, Frede

riksberg Bredgade 13 B, 
København.

1954 — Ole, snedker, Skolegade 7, 
Grindsted.

1925 Birkelund, Dagny, Cementvarefabri- 
ken, Vorbasse.

1944 Bitsch, Arnfred^ kommunelærer, 
Værebrovej 14, Bagsværd.

1931 — Daniel, pastor, 14, Rundalls 
Road, Madras 7, India.

1950 — Roald, stud, polyt., Vestergaard, 
Funder.

1950 Bjeldskov, Inger,, Solsortevej 3, 
Silkeborg.

1942 Bjerre, Aase, f. Slyngborg, bibliote
kar, sygehuset, Lemvig.

1950 Bjørnson,, Hjørdis, gift S'tæhr, 
Egedesminde, Grønland.

1939 Blynning, Rikardt, kontorass., Jyl- 
landsgade 12 B, København F.

1955 Boelskifte, Anna Vita„ Kokkedal, 
Skovgaard.

1933 Boesen, Ebba, f. Ernebjerg, Ernst 
Bojesens vej 5 A, Holte.

1954 Borch, Elsa, handelslærling, 
Sdr. Omme.

1947 Brandt, Aase, kontorass., Jyllands- 
gade 139, Esbjerg.

1954 Bredlund, Erik,, Storegade, Brande.
1950 Breinholt, Per, boghandlermedhj., 

P. Lohses boghandel, Varde.
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1947

1937

1950

1950

1950

1949

1949

1952

1940

1952

1940

1928

1936

1953

1951

1924

1955

1941

1941
1953

1934

1924

1955

1827

1937

1945

1923

48

Bremer,, Holger, telegrafass., »Alm- 
stokhus«, Vandel.

Bruun, Johan Dejgaard, dyrlæge, 
Nordenskov.

Brus, Karen, barneplejerske;, 
Stationsvej, Snekkersten.

Brøns, Birte, f. Høirup, musik
pædagog, Grindsted.

— Kåre Fog, realskolelærer, Skole
gade, Grindsted.

Buch, Lilli Marie, kontorist, Storm
gade 26„ Esbjerg.

Bøgedal, Asger, maskinarb., Øster
gade 15, Vejen.

Bøjgaard, Dorete, bankelev. 
Handelsbanken, Grindsted.

Cammer, Palle, filmsoperatør, Rød- 
kildevej 8„ København F.

Carlsen,, Gunhild, f. Præstegård, 
Stjernholm A, Horsens.

— Ib, seminarieelev, 3 b, Stjernholm 
A, Horsens.

Christensen, Aksel, Brødrene Dahl 
A/S, Nørreallé 55, Århus.

— Alfred, sognepræst, Kauslunde, 
Fyn.

— Arnold, bogholder, svineslagte
riet, Holstebro.

— Bente Rørbæk, Borgvold 10„ 
Vejle.

— Birte Laura, Vibes allé 9, 
Grindsted.

— Carl, landsretssagfører, 
Hornslet.

— Carl, kontorelev,, Bremensgade 
24, København S.

— Carl Otto Husted, Damvejen 18, 
Ribe.

— Ellen, »Mosegaarden«, Blaahøj.
— Erwin Tågelund, Næsbyholm- 

vej 22, Brønshøj.
— Gunnar, kommis, Brugsforenin

gen, Grindsted.
— Hans P., kommis, Brugsforenin

gen, Tistrup.
— Henry, Hellevad mejeri, 

Hellevad.
— Julie, f. Engelbrecht, brandsta

tionen,, Fredericia.
— Jørgen Reimann, installatør, 

Søndergade 7, Odense.
— Jørgen Søholt, journalist, Skive 

Folkeblad, Skive.
— Jørgine, f. Jørgensen, »Birken«, 

GI. Hasserisvej 48, Ålborg.

1946 Christensen, Kaj Rørbæk, kontorist, 
c/o M. Jørgensens Frøhandel 
A/S, Vejle.

1944 — Kaj Søby, kommuneassistent, 
Dalum rådhus, Fruens Bøge.

1947 — Kamma, kontorass., Mødrehjæl
pen, Møllegade 20, Sønderborg.

1953 — Kay, Hjortsvang.
1924 — Kirsten Horsbøl,, seminarielærer

inde, Østergade 83, Tønder.
1933 — Kristian L., civilingeniør, Brend- 

strupvej 28, Varde.
1955 — Lis, Københoved, Skodborg.
1937 — Martha, f. Lorentsen, Hundstrup 

Brugsforening, V. Skerninge.
1949 — Nanna Lindholt, musiklærerinde, 

»Skjoldhøj«, Sdr. Felding.
1954 — Niels Kjærsgaard, Kragsig, 

Brande.
1950 — Svend, kontorist, A/S Grindsted- 

værket, Grindsted.
1923 — Thomas, inspektør, Christiansvej 

23, Charlottenlund.
1945 — Torben Søholt, journalist, Kol

ding Folkeblad, Kolding.
1955 — Ulla Horsted, sparekasseelev, 

Sparekassen, Grindsted.
1955 Christiansen, Agnes, f. Schlebaum, 

tandtekniker, Sofievej, Billund.
1955 — Birthe, damefrisør, c/o Askov 

Jensen, Gothersgade, Fredericia.
1951 — Else, fysioterapeutelev, Århus.
1955 — Jens Oluf, værktøjsmagerlærling, 

Billund.
1926 —■ Poul Henry, manufakturhandler, 

Borgergade, Grindsted.
1932 — Esther, f. Olesen, Borgergade, 

Grindsted.
1932 — Signe, f. Schiørring, Slotsgade 8, 

Hillerød.
1919 — Svend, forretningsbestyrer, Midt

jyllands Udsalg, Grindsted.
1953 Dahl, Kirsten, kontorelev, Ansager.

Dalentoft, Harald, driftsleder, Ny
gade 20, Grindsted.

1954 Danielsen, Jørgen, kontorelev, 
Nørreallé 24, Grindsted.

1947 Dalgas, Bent Vinding, Østergade 1, 
Grindsted.

1923 — Ester, f. Nielsen, Østergade 1, 
Grindsted.

1954 — Jytte Vinding, manufakturelev, 
Østergade 1, Grindsted.

1917 Dich, Methea, f. Mikkelsen, dame- 
skræderinde. Nr. allé 3, 
Glostrup.

1954 Diemer, Per, tømrerlærl., Ansager.



1932

1953

1928

1954

1950
1947

1950

1954

1952

1953

1941

1921

1953

1953 
1936

1943

1950
1946
1946
1943

1930

1955 
1941
1941

1936

1953

1955

1922

1955 
1954

1935

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

Eg, Ragna Jøker, seminarieelev, 
Krogager.

Elmgaard, Ingrid, lærerinde, 
Fjelstrup.

Enemark, Bente, handelslærling, 
Ansager.

Engberg, Olav, savskærer, Vorbasse.
Eriksen, Anni, kontorass., Solvej 3, 

Grindsted.
Eskildsen, Inge, ekspeditrice, 

Voldbyvej 11, Hammel.
— Johannes, kontorelev, Jyllands- 

gade 5, Grindsted.
— Karen, boghandlermedhjælper, 

Nørregade, Grindsted.
— Karen Margrete, kontorass., 

Borgergade 17, Grindsted.
— Knud, bankfuldmægtig, Jyllands- 

gade 14, Grindsted.
— Kristian, sognepræst, Vester 

Vedsted, Ribe.
— Lars Ole, kontorelev, Jyllands- 

gade 5, Grindsted.
Faber, Bjørn, Ellygade 8, Gråsten.
Felsted, Gerda, f. Sørensen, 

Drejersvej 5, Kolding.
Fog, Peter Andreas, Søndermarken,, 

Vejle.
Frederiksen, Arild, Fåborg, Varde. 
— Iver Kristian, Fåborg, Varde. 
— Poul Lønborg, Fåborg, Varde. 
Frich, Marie, f. Jensen, 601 West 

13th Ave,, Vancouver B. C., 
Canada.

Frisken, Lorenz, kontorchef, Axel- 
høj 48, Vanløse.

Frøkjær, Anna Elise, Filskov.
— Jens Chr., læge, Allingåbro.
Futtrup, Anders, lærer, Dansk Pri- 

vatskole, Lyksborg.
— Hans, skolebestyrer, Dansk Pri

vatskole, Glücksburg.
Ganzhorn, Jonna, Randersvej 6„ 

Hobro.
Grau, Ole, snedkerlærling, 

Sdr. Omme.
Gregersen,, Mads, civilingeniør, 

Vejlesøvej 86, Holte.
Grevsen, Vera, »Lego«, Billund.
Groth, Elna„ kontorass., Asbo, 

Bække.
Grunnet, Tage.
— District Veterinary officer, 

Rumbek, Sudan.

1945 Grysbæk, Kirsten, sygeplejerske, 
Tordenskjoldsgade 29» Århus.

1951 Græsholm, Hans Jørgen, tømrer, 
Engvej, Grindsted.

1948 Hårder, Axel,, Lund, Midtjylland, 
Mølby.

1922 •— Hans, højskoleforstander, cand. 
mag., Rønshoved Højskole, 
Rinkenæs.

1929 Hald-Madsen,, Anders, industrikon
sulent, H. D., Højgaardsvænget. 
3, Bagsværd.

1934 — Jørna, f. Jørgensen, Højgaards
vænget 3, Bagsværd.

1953 Hansen, Alf Askjær, Donslund, 
Holsted.

1955 — André, handelslærling, 
Grindsted.

1950 — Arne» »Ølgaard«, Randbøl.
1955 — Bente, kontorelev, Grindsted.
1930 — Birte Levin, cand. mag., 

c/o Ahrenkiel, Alrunevej 24» 
Hellerup.

1952 — Bodil, »Åhuset«, Sdr. Felding.
1946 —• Carl Emil, radiotekniker, Vester

gade 37„ Grindsted.
1953 — Christian Lyhne, seminarieelev, 

Jelling.
1954 — Doris, kontorass., »Åhuset«, 

Sdr. Felding.
1923 — Ejnar, savskærer, Vandel.
1951 — Elna Kirstine, f. Jensen, 

Grindsted.
1951 — Else Marie Storgaard, sygepleje

elev, Give.
1954 — Erland, Schrumsvej 9, 

Svendborg.
1948 — Finn Schmidt, assistent, Trane

vej 4, Fredericia.
1950 — Gerda Lyhne, kontorass,, Kna- 

brostræde 30, København K.
1950 —■ Hans Almar, koloniallærling, 

Grindsted.
1942 — Hans Marius, amtsfuldmægtig, 

Mindet 3, Skanderborg.
1954 — Hans Ole Fernis, trafikelev, 

Jernbanegade 28, Grindsted.
1954 — Helen Teglgaard, sygeplejeelev, 

sygehuset, Odense.
1954 — Henning, distriktsmontør, 

Frisvadvej 16, Varde.
1933 — Herdis, f. Christensen,, lærer

inde, Engvej 7, Grindsted.
1954 — Herluf, »Ølgaard«, Randbøl.
1950 — Jørn Teglgaard, maskinist, 

Vandel.
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1941 Hansen, Kenneth, bankfuldmægtig, 
A/S Varde Bank, Varde.

1950 — Karen, f. Nielsen, Ådum Ma
skinstation, Tarm.

1950 — Kirsten Sondergaard, spare
kasseelev, Grindsted.

1945 — Knud Hardt, installatør, Vejrup.
1955 — Kurt Engebæk, elektrikerlærling, 

Vardevej, Grindsed.
1944 — Kurt Stephan, stud, jur., 

Handelsbanken, Grindsted.
1927 — Mads, dyrlæge, Sdr. Felding.
1923 — Peter, førstelærer, Hellevad.
1937 — Severin, dyrlæge, Nørager.
1955 Hass, Karen Margrethe, sygepleje

elev, Tværgade 26, Silkeborg.
1922 Haugaard, Johanne, f. Stærmose, 

massøse, Brande.
1949 Henriksen, Annelise, f. Rømer, 

Vejlevej 30, Grindsted.
1952 Hermansen, Annelise,, Agerbæk.
1955 — Kaj, lagerelev, Chr. Lundsgaards- 

vej, Grindsted.
1921 —■ Kirstine, lærerinde, 17 Ormes 

Road, Kilpark, Madras, S. India.
1955 Hjorth, Ingerlise, gymnasieelev, 

Silkeborg.
1953 — Poul Otto, kontorelev, 

Grindsted.
1949 Hoeg, Lis, f. Winther, A. H. Win

ges vej 7, Århus.
1954 Holt, Jytta, BIaahøj.
1953 —■ Ricard, BIaahøj.
1953 — Sven, Monte Maiz, Cordoba, 

F. C. C. A., Argentina.
1930 Holtegaard, Karen, cand, pharm., 

Frederiksborgvej 102, Køben
havn NV.

1930 Hougaard, Gudrun, Sdr. Omme.
1951 Hougesen, Kurt Emil, seminarie

elev, Jelling.
1945 Hovaldt, Annelise, f. Kaalund, 

lærerinde, Fitting, Vorbasse.
1922 Hovmøller, Sigurd, 1019, Sc. 25 th.

Str., Milwaukee,, Wise., U.S.A.
1951 Hundrup, Tanja, Toften, 

Grindsted.
1952 Husted, Karl Johan, Vorbasse.
1936 Hviid,, Karsten, ingeniør. Jernbane

gade 11, Grindsted.
1940 —• Kiss, f. Hestehave, Jernbane

gade 11, Grindsted.
1955 Hylgaard, Jørgen, kontorelev,, 

»Midtjylland«, Grindsted.
1945 Høst, Egon Aksel, bankass., Fyns- 

gade 4„ Grindsted.

1955 Høirup, Hanne, Realskolen, 
Grindsted.

1955 — Ellen Chr., lærerinde, Kvæde
vej 105, Sorgenfri, Virum.

1955 ■—■ Karen, f. Bech, Realskolen, 
Grindsted.

1955 —• Mogens,, skolebestyrer, Real
skolen, Grindsted.

1946 Ibsen, Thor Falkner, bankass., 
Herning Handels- og Land
brugsbank, Herning.

1954 Ingstrup, Eva, bankelev, Handels
banken, Grindsted.

1954 Iversen, Anna Lise, gymnasieelev, 
Tarm.

1951 Jacobsen, Anna,, sygeplejeelev, 
Skolen, Rigshospitalet, Københ.

1953 — Jørn Pinnerup, sparekasseelev, 
Hørlycksallé 12, Grindsted.

953 —■ Poul Erik, Nørregade 38, 
Sdr. Omme.

1955 Jeppe-Jensen, Inger, Vedby, 
Nykøbing F.

1927 Jensen, Aage, isenkræmmer, Nørre
gade 33, Grindsted.

1938 — Aage, Bakkevej 4, Lemvig.
1946 — Anders Schelde, lærer, Den dan

ske Skole ved Oksevejen, Flensb.
1939 — Annelise, f. Fog, Hygum, 

Jelling.
1955 —■ Anne Marie, Spjarup, Egtved.
1924 — Anton, bankbogholder, Handels

banken, Varde.
1943 — Anton, murermester, Ansager.
1953 — Elisabeth, boghandlermedhj., 

Grindsted.
1952 — Else Anny, Nebel, Vorbasse.
1934 — Else, f. Rasmussen, Møbel

fabriken, Auning.
1952 — Frank Mølgaard, Bjergevej 14, 

Ølgod.
1945 —■ Henry, kontorist, Vestre allé 11, 

Vejen.
1952 — Holger Tage, seminarieelev, 

Nr. Nissum.
1948 — Inga Gejl, »Gejlgaard«, Skov

lund, Mølby.
1951 —■ Inga, Karen, Agerbæk.
1949 —• Jens Jørgen Bækby, kontorass., 

Midtjylland, Grindsted.
1950 —• Johannes Børge, Dansk Shell,, 

Fredericia.
1954 —■ Karl Bent, Ansager Hotel, 

Ansager.
1951 — Kirsten Else, »Ålykke«, 

Grindsted.
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1951

1954
1953
1927

1955

1953

1953

1933
1955

1955

1938

1951

1946

1932

1929
1955
1954

1954

1948

1934

1930

1930

1942

1943

1943

1937

1924 
1932

1932

1940

1953

Jensen, Kristen Schelde, fuldmægtig, 
Randers amtskontor, Randers.

— Kristian Peter, Sdr. Felding.
— Licy Valentin, Grindsted.
■— Meta, overassistent, Bymar

ken 41, Roskilde.
— Mogens Langvad, seminarieelev, 

Jelling.
— Ole Fink, Finlandsvej 20„ 

Middelfart.
— Poul Vestergaard, seminarieelev, 

Vejlevej 56, Brande.
— S., portier, Sorøvej 11„ Herning.
— Svea Crone, laboratorieelev, 

Grindsted.
—■ Tommy Falck, gymnasieelev, 

Billund.
— Tove, f. Grunnet, Sdr. Nyrup, 

Kalundborg.
— Vilhelm, Andelsmejeriet, 

Skærup, Børkop.
Jepsen, Poul Lassen, »Birkegaard«, 

Seem., Ribe.
Jespersen, Helge, dyrlæge,, 

Brædstrup.
—• Poul Hugo, dyrlæge, Løsning. 
Johansen, Hans, Fitting, Vorbasse. 
Jung, Inge, »Hvelplundgaard«,

Sdr. Omme.
Jøker, Kirsten Nissen, Spjarup,, 

Egtved.
Jørgensen, Inger Marie, lærerinde, 

Centralskolen, Årup.
— Magnus, redaktør, Islandsvej 2, 

Hjørring.
— Vagn Nedergaard, adjunkt, 

Libravej 1, Århus.
Kaalund, H. V., overportør, Vester

brogade 13„ Grindsted.
— Thorvald, Vinkelhøjvej 3, Viby, 

Jylland.
Kaasbjerg, Viggo, forretningsfører,

6. Julivej 101„ Fredericia.
Karnel, Bent, seminarieelev, Semi- 

narievej 14, Ribe.
Kelly, Nora, f. Krøll, 13 View Ave., 

Bure Homage, Hauts, Christ
church, England.

Kjalke, Poul, politimester. Rønne.
Kjestrup, Marie, f. Nielsen, Zeises- 

vej 4, Haderslev.
Kjær, Leo Stråsø,, overlærer, Hør- 

lycks Allé 8, Grindsted.
Kjær-Olesen, Tage, vejassistent, 

Sdr. Landevej 43, Sønderborg.
Klit, Knud, kommis, c/o købmand 

Paart, Gram.

1951 Knudsen, Aage, seminarieelev, 
Tønder.

1944 —• Bent Nørregaard, A/S Lego, 
Billund.

1941 —• Carl Emil, radioforhandler, 
Svendsgade 45, Vejle.

1953 — Johan Nørregaard, Vibes Allé 4, 
Grindsted.

1933 Korsgaard, Thorvald, kriminalover- 
betjent, Nykøbing M.

1933 Kramer, Agner, lærer, Jørgen 
Glavindsvej, Grindsted.

1941 Kranold, Inge Søholt. f. Christensen, 
Blidahlund, 5, Charlottenlund.

1955 Krogh, Søren, tømrerlærling, Krag- 
holmsgade % Frederikshavn.

1952 Krogsgaard, Anders, laborant, 
Grindsted.

1955 — Karen, defektriceelev, Apoteket, 
Grindsted.

1955 —■ Merete,, bankelev, Handelsban
ken, Grindsted.

1924 — Niels, skoleinspektør, Grindsted.
1924 — Hedvig, overlærer, Grindsted.
1945 KrupsdahL, Regnar, fabrikant, 

Stakroge. ,
1934 Krøll, Hermann, ingeniør, Nørre

gade 65„ Grindsted.
1939 Kvers, Aage, ingeniør,, Harsdorffs- 

vej 1 B, København V.
1943 Kvist, Holger, manufakturkommis, 

Præstevænget, Egtved.
1950 Kølbæk, Peder Grau, manufakur- 

kommis, Nordgaard, St. Magle
by, Amager.

1941 Langer, Erik Dam, kommis, Ørum 
brugsforening, Djursland.

1949 Larsen,, Børge, bankass., Stadion
vej 24, Odense.

1955 — Hugo, lagerelev, c/o Hedegaard 
& Hansen, Grindsted.

1955 —• Inga, postelev,, Jagtvej, 
Grindsted.

1924 — Søren Poulsen, kæmner, 
Ansager.

1955 Lauridsen, Inger, kontorelev,, 
Fredericiavej 88, Vejle.

1953 — Karen Margrete, postelev, Post
kontoret, Varde.

1936 — Marius, præst, Rådm. Steins 
Allé 9, København F.

1920 — Ove, dyrlæge, Thyregod.
1921 — Anna, f. Andreasen, Thyregod.
1946 — Ove, Fuglsangsallé 105, Århus.
1947 — Svend Aage, elektriker, 

Thyregod.
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1947 Laursen, Tove„ f. Præstegaard, 
Hejnsvig.

1947 Leth, Georg, redaktør, Nørreg. 31, 
Grindsted.

1945 Licht, Hans Henrik, cand. jur., 
Grindsted.

19I8 — Ketty, f. Bjerg, Grindsted.
1942 — Kirsten, stud, mag., Rudershøj, 

Holte.
1954 Lindegaard, Leif, seminarieelev, 

Silkeborg.
1929 Locht, Gustav, tricotagefabrikant, 

Egtved.
1940 Lorenzen, Lorentz Ravn, forvalter,, 

Læssøesgade 20, Arhus.
1942 Lund, Bodil, f. Uhre Pedersen, 

Parkvej 10„ Vordingborg.
1954 — Erik Stenderup, Krogager.
1949 Lundsfryd, Folmer, lærer, Solsikke

vej 11, Nakskov.
1955 Madsen, Aksel, mathelev, Vestterp, 

Tofterup.
1955 — Bente Anthon, korrespondent

elev, Lille Farimagsgade 6, 
København 0.

1954 — Elin Gunver, kontorelev, 
Tofterup.

1953 — Elly, kontorelev, Borgergade, 
Grindsted.

1953 — Ernst, Gammelthing, Haderslev.
1949 — Hanne, kontorist, Kirketorvet 16, 

Vejle.
1955 — Henry, bagerlærling, Ansager.
1955 — Knud, lærer, Nørregade, 

Grindsted.
1954 — Krista, bankelev, Varde Bank, 

Grindsted.
1954 —• Kurt Skov, gymnasieelev. Tarm.
1943 — Lilian Møller, f. Ravn,, Vorbasse.
1925 — Niels Møller, murermester, 

Lillerupvej 6, Rønne.
1952 — Niels Peter, Nordenskov.
1955 — Preben, Tung L), korporalskolen, 

Sønderborg.
1955 — Selma, Vorbasse.
1954 — Signe Mølgaard, Kjelstrupvej .4,, 

Silkeborg.
1954 Markussen, Ernst Uhd, Østerg. 13, 

Ansager.
1954 — Peter, Starup, Tofterup.
1955 Marke,. Peder, Havdrupsvej 90, 

Brønshøj, København.
1951 Mathiesen, Bernhardt, Kirkevejen, 

Vorbasse.
1944 — Børge, sparekassefuldmægtig, 

Grindsted.

1944 Mathiesen, Jørgen Preben, 
GI. Strandvej 185, Espergærde.

1944 — Laurids Karl, Mathilde Bruuns- 
vej 21, Snekkersten.

1942 Mikkelsen, Edith, f. Fonnesbæk, 
Jernbanestationen, Verst.

1951 — Jenny, kontorelev, Sdr. Starup, 
Tofterup.

1951 — Mads Christian, seminarieelev, 
Blichersgade 2, Troldhede.

1948 — Werner,, Ast Andelsmejeri, 
Vandel.

1926 Mogensen, Dagny, lærerinde, 
Himmeløv, Roskilde.

1949 — Ruth, korrespondent, »Neder- 
gaard«, Vandel.

1952 Mortensen, Ellen, postass., 
De Mezas vej 20, Århus.

1955 —• Peder, mathelev, 265182/55, 
Math- og korporalskolen, 
Sønderborg.

1953 — Sonja, kontorass., Grindsted.
1925 — Thorvald, radiotekniker, Kibæk.
1939 Munk, Per, maskinmester, Årup.
1949 Mygind, Marie, korrespondent, 

'Torvegade 83, Randers.
1952 Meng, Harry, seminarieelev,, 

Nr. Nissum.
1923 Møberg, Marinus, bogbinder, 

Grindsted.
1936 Møller, Els^, f. Møller, 

Lillisvej 5, Ålborg.
1950 — Else Rita, barneplejerske, 

Stakroge.
1927 — Robert J., Stakroge.
1950 Nielsen, Bent Jul,, korporal, 9- regs. 

rekrutskole, kasernen, Tønder.
1946 — Bent Jørgen, sparekasseass., 

Østergade 20, Holsted.
1946 — Ellen,, f. Nielsen, damefrisør, 

Vestergade, Grindsted.
1953 — Elly, defektrice, Ølgod Apotek, 

Ølgod.
1950 — Elna, Sdr. Omme station, 

Sdr. Omme.
1944 — Else Eva,, f. Thorning, 

Grindsted.
1949 — Ester, »Bundgaard«, Åst, 

Vandel.
1952 —• Evald S., kontorass., »Midt

jylland«, Grindsted.
1954 — Gerda Bjerregaard,, bankelev, 

Handelsbanken, Grindsted.
1946 — Grethe Marie, f. Hansen, 

Bjerregrav.
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1950 Nielsen, Gudrun, assistent, Rigs
hospitalet, S B1, København 0.

1944 — Gunnar Helle;, forvalter, »Midt
jylland«, Grindsted.

1944 — Hans Helle, købmand, Viborg- 
vej 1, Silkeborg.

1954 — Hother Bertram, flyverelev nr.
251520/55 
flyvestation Avnø, Avnø, 
Lundby.

1947 — Kaj Moesgaard, bankass., Fyns- 
gade 2, Grindsted.

1949 — Karen, boghandlermedhjælper, 
Thems boghandel, Horsens.

1922 — Laurids, sognepræst, Vester 
Sottrup.

1935 — Nanna, f. Christensen, Skyttens
vej 33, Holbæk.

1935 — Oluf Mondgaard, prokurist, 
Brogade 9, Korsør.

1949 — Ove Sjøgreen, gymnasieelev, 
Højvænget 4, Odense.

1949 — Solveig Brink, f. Bertelsen, over
lærer, Jyllandsgade, Grindsted.

1955 — Svend Wulf, Gilbjerg skole, 
Hej nsvig.

1949 — Søren Ejgil, Ålykke skole, 
Kolding.

1947 — Vagn Aage, lærer, Vestergade 5, 
Tønder.

1941 — Willy Verner, uddeler, Brugs
foreningen, Spandet, Arnum.

1949 Nikolajsen, Ellen, Hovborg kro, 
Holsted.

1941 —■ Karl Heine, revisorass., Grønne
vej 47, Virum, Holte.

1945 — Niels Chr., tjener, Hovborg kro, 
Holsted.

1953 Nis-Hansen, Jørgen, Stationsvej 4, 
Brande.

1924 Nordbek, Svend Aage, kasserer, 
Den Kellerske Anstalt, Brejninge.

1945 Nordbjerg, Holger, styrmand, Tegl
vænget 15, Ålborg.

1937 Nørgaard, Carl, civilingeniør, 
Skovbrynet 11, Allerød.

1827 Nørup, Viggo, jernbanedetektiv, 
Skovvejen 50, Århus.

1954 Oddershede, Christian, trafikelev, 
Østergade 24, Fjerritslev.

1944 Olesen, Anders Larsen, assistent, 
Herstedernes kommunekontor, 
Tåstrup.

1938 — Bent Anker, Grand hotel, 
Grindsted.

1942 — Else Anker, f. Thrane, Grand 
hotel, Grindsted.

1939 Olesen, Vibe Anker, Grand hotel, 
Grindsted.

1939 Olsen, Anna, vaskerileder, sygehuset, 
Grindsted.

1929 ■—- Etta, f. Mortensen,, Bjerget 20, 
Kalundborg.

1928 — Evald Bjerregaard, bankfuld
mægtig, Varde Bank, Esbjerg.

1955 —■ Henry, c/o gårdejer Svend Jør
gensen, Hoven,, Tarm.

1953 — Lisbeth Weis, seminarieelev, 
Silkeborg.

1920 Ostenfeld, Ruth, f. Christensen, 
Dalgas avenue 17» Århus.

1947 Petersen, Aase Ellegaard, f. Rosen
kilde Hansen, Brøndstedsallé 7, 
København V.

1953 — Anders, gymnasieelev, Grindsted.
1955 — Bent, postelev, Ølgod.
1953 — Bente, Grindsted.
1953 — Birgit, sygeplejeelev, centralsyge

huset, Herning.
1954 — Dora, villa »Pax«, Ansager.
1954 — Egon Bøgeskov,, lærer, Vinkel

vej 9, Herning.
1955 — Ella Wisler, laboratorieelev, 

Grindsted.
1955 — Hans Peter, smedelærling, 

Nørre allé, Grindsted.
1950 — Hartvig, Sdr. Felding.
1927 — Heine Skovborg, civilingeniør, 

Nørresøvej, Viborg.
1954 — Helena Søndergaard, gymnasie

elev, Grindsted.
1954 — Henning Arve, mekaniker,, 

Aggervoldsvej 4 A, Brønshøj.
1949 — Inger Præstegaard, f. Thyre- 

gaard, bankass., Grindsted.
1952 — Ingrid, Stakroge.
1955 — Kenneth,, murerlærling, Nørre

gade, Grindsted.
1931 — Knud, kontorass., Skolegade, 

Grindsted.
1922 — Kristen, skolebestyrer, cand. mag,, 

Vejen realskole, Vejen.
1922 — Margrethe, f. Dalgaard, lærer

inde, Vejen realskole, Vejen.
1953 — Kristian, Koldingbjerg 23, 

Kolding.
1954 — Lis, Bække.
1954 — Maja, overlærer, Dronningborg- 

vej 27» Kastrup.
1947 — Martha Skriver, Vorbasse.
1936 — Nanna Kjær, f. Clausen, 

Cellovej 25, Herlev.
1954 — Niels Peter, bankelev, Varde 

Bank, Grindsted.
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1955

1955 
1944

1944

1924

1919

1950 
1954
1937

1934

1933

1941

1943

1943

1943

1937 
1920

1951

1951

1925

1925

1922

1936 
1945

1922

1930

1954

1955

1955

Petersen, Peter Hans, elektrikerlærl., 
Sdr. Omme.

— Tage, seminarielev, Jelling.
— Viggo, overtilskærer, Sjællands- 

gade 94,, Århus.
Pettersson, Svend Aage, skoleinspek

tør, Åkirkeby.
■— Kamma, f. Christensen, 

Åkirkeby.
Plagborg, Julius G„ bankbestyrer, 

Vestergade 22, Grindsted.
— Kaj, Vestergade 22, Grindsted. 
Poder, Inger Hvidgaard, Bække. 
Porst, Else, f. Grunnet, Klubbens

hotel, Ribe.
— Parmo, direktør, Klubbens 

hotel, Ribe.
Poulsen, Aksel, forretningsfører, , 

Bellisvej 8, Varde.
— Carl Hjorth, ekspedient, 

Stakroge.
— Grethe, Aurehøjvej 24, 

Hellerup.
— Per G., præst, Elling, 

Frederikshavn.
— Søren Hjorth, kontorass., 

Torvet, Rødding.
— Simon,, dyrlæge, Ørnhøj.
Prægel, Anna Sofie, f. Holt, cand.

pharm., Otto Sverdrupsvej 9, 
Århus.

Præstegaard, Elna Kirstine,, kontor
ass., Grindsted.

— Grethe, ekspeditrice, Ingolfs- 
allé 6, Dalum.

— Nanna, f. Møller,, Jernbane
gade 15, Grindsted.

Præstholm, Svend E., sognepræst, 
Føvling, Holsted.

Quesel, Margrethe, f. Holm, Nørre 
Nebel realskole, Nørre Nebel.

Rahbek, Chr., kommis, Sdr. Felding.
— Hans, fabrikant, Gummi- og 

lamelmåttefabriken, Svejbæk.
Rahbek-Sørensen, Richard, 99 Man

chester Road, Wilmslow, Che
shire, England.

Rasmussen, Élse-Margrethe, f. Pe
dersen, prokurist, Evaldsallé 89, 
Esbjerg.

— Ernst, seminarieelev, 
Nr. Nissum.

— Ester, kontorelev,, c/o sagfører 
Foged Jørgensen, Grindsted.

— Gert, bankelev, Handelsbanken, 
Esbjerg.

1955 Rasmussen, Grete, boghandlerlærl. 
Grindsted.

1952 — Kirsten, Vesterbrogade, 
Grindsted.

1940 —■ Knud Revald, ingeniør, 
Vermehrenvej 17, Odense.

1949 Raunkjær, Jørg., Bjælkevangen 52, 
Klampenborg.

1952 Rechnitzer, Inge Birgith, bankelev, 
Handelsbanken, Grindsted.

1936 Refer, Bent, skovfoged, Asmildvej
10, Overlund, Viborg.

1938 Richardson, Karen, f. Fallesen, 
»Danelea«, Slines Oak Road,, 
Woldingham, Surrey, England.

1827 Riis, Snefrid, f. Nielsen, Tiist 
brugsforening, Mundelstrup.

1920 Riising, Chr., farmer, Northclif, 
W. Australia.

1947 Rikhof, Elin, Hejnsvig.
1923 Rosenmai, Thomas, 6714, Indian 

Ave., Chicago III, U.S.A.
1936 Sadolin, Vagn, forretningsfører, 

Randalsvej 27, Fredericia.
1936 S'chiørring, E., arkitekt, Grindsted.
1936 Schrøder, Vagner, Nørregade 2, 

Grindsted.
1953 Schweder, Hans Henrik, Sdr. Kon

gevej 7, Kolding.
1931 Schydt, Helge, tandlæge, Nørre

torv 2, Vejle.
1946 Sevel, Vibeke, f. Hansen, exam, 

pharm., Østergade 5, Ålestrup.
1949 Sig, Gerda, f. Dejgaard, Øster 

Hjelm, Hover, Muldbjerg.
1944 Sig-Jensen, Rachel Johanne, f. Mar

tinsen, Vendersgade 5, Holstebro.
1950 S’illassen,, Børge, Møllevej 10, Lem.
1954 Simonsen, Svend, koloniallærling, 

Grindsted.
1954 Skov, Ejvind, malermester, Jern

banegade 20„ Grindsted.
1920 Skovbjerg, Ejler, dyrlæge, Ølgod.
1955 — Ragna, bankelev, Varde Bank, 

Grindsted.
1944 Sorensen, Gerda, f. Madsen, 17 Nor

mandy Boulevard, Toronto, 
Canada.

1944 Sort, Gudmund, Nørre Langelund, 
Filskov.

1948 Spiecker, Folmer,, trafikass., 
Vorbasse.

1954 Starup, Knud Windfeld, gymnasie
elev, Tarm.

1954 Stendevad, Randi, lærerinde, 
Grindsted.
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1934

1932

1927

1953
1949

1935

1938
1955

1950

1942

1951

1951

1955

1936

1936
1950

1924

1947

1952

1924

1948
1927

1927

1937

1949

Storgaard, Anders, direktør, Ring
parken 11, Holstebro.

— Børge,, forretningsfører, 
Hansens hotel, Grindsted.

— Edith, servitrice, Hansens hotel, 
Grindsted.

Søes, Anna, f. Jensen, Købmands- 
gaarden, Gesten.

Sønderby, Aksel, Grindsted.
— Grete, boghandlermedhjælper,, 

Svendborg.
Sondergaard, Ernst, bankkasserer, 

Varde Bank, Grindsted.
— Inge, f. Madsen, Grindsted.
Sørensen, Aase, telefonelev, 

Østbanetorv 4, Århus.
— Bent, radiotelegrafist;, 

Brogade 12, Vejle.
— Bente, Store Møllevej 10, 

København S.
— Bodil Kaas, f. Hansen, kontorist, 

Ahorngade 1, Vejen.
— Edith Eeg, ekspeditrice, Sønder

gade 4, Grenå.
— Ellen Nedergaard, Donslund 

skole, Holsted.
— Gudrun, f. Heebøl, lærerinde, 

Ansager.
— Hanne, Sønderby, Grindsted.
— Harald, Vestre skole, 

Nr. Nissum.
— Johs. G., telegramredaktør, 

Pilestræde 34, København K.
■—■ Knud Moltke, Bække skole, 

Bække.
— Leif B., Donslund, Holsted.
— N. P., pastor, Randersvej 3, 

København 0.
— Petrea Gaarde, fysioterapeut, 

Vestergade, Grindsted.
— Rudolph Winter, Blaahøj.
— Valter, læge, Aldersrovej 39, 

Århus.
Søerhus, Solveig, f. Lauridsen, 

Wesselsgate 12, Oslo.
Taarnhøj, Mippe, f. Nielsen, 2610 

Berkshire Road,, Cleveland 
Heights 6, Ohio, U.S.A.

Therkelsen, Ella, lærerinde, Brende- 
rup, Fyn.

1948 Therkildsen, Annelise, stud, odont., 
Frederiksberg Bredgade 23 b, 
København.

1954 —- Hans Jørgen, gymnasieelev, 
Tarm.

1953 Thimsen, Erik, Nygade 30, 
Grindsted.

1954 Thisted, Karen Vibeke,, Randbøl.
1923 Thomsen, Harald, lærer, Ansgar- 

skolen, Slesvig.
— K., bibliotekar, Grindsted.

1952 — Poul H. F., Holken 3, Hasle, 
Århus.

1947 — Rita, f. Petersen, Hørlycksallé 3,, 
Grindsted.

1925 —• Ruth, f. Hansen, Strandgade 7, 
Vejle.

1927 — Sigurd, Missionshotellet, 
Vorbasse.

Thrane, Hans Frederik, Vestergade, 
Grindsted.

1953 Toft, Bent, kontorelev, Grindsted.
1955 Trillingsgaard. Jens Elkjærholm, 

Vester Nebel.
1953 Ulsø, Hans Henrik, Broagervej 32. 

Holstebro.
1945 Ungstrup, Ejgil Evan, radiotelegra

fist, Jespersvej 98, Hillerød.
1942 Vad, Jacob, kontorass.. Vigerslev- 

vej 336, Valby.
1948 Vandvig, Anna Birgit, f. Friis, 

Kongensgade 88, Esbjerg.
1952 Varming, Asta, Vorbasse.
1919 Vestergaard, Børge, trafikkontrollør, 

Liljevej 14, Gentofte.
1955 Vig, Ketty, Hej nsvig.
1948 Vinbech, Lilly, Starup plantage, 

Tofterup.
1932 Vinter, Aage, rejseleder, Høirups 

selskabsrejser, Grindsted.
1932 Voigt, Richard, overlærer, Hoved

gaden 14, Hedehusene.
1955 Worup, John, kontorelev, 

Blågårdsgade 23, København N.
1954 Zinn, Allan, gymnasieelev, 

Grindsted.
1944 Øhlenschlæger, Carl Christian, 

Sdr. Felding.
1948 Østerby, Henrik, tandlæge, 

Clausens allé 45„ Fruens Bøge.
1922 Østergaard, Ernst, sparekassedirek

tør, Hobro.
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