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1958

SOTENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING



GRINDSTED
KOST- OG REALSKOLE

Beretning om skoleåret 

1957—58

56. SKOLEÅR

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

SKOLENS TELEFONER:

Realskolen Grindsted nr. 40 
Inspektøren Grindsted nr. 220

Skolens girokonto: 115 82



Luftbillede af skolen, april 1957

O

Årsfesten
Lørdag den 21. juni 1958.

Kl. 13,30 Gudstjeneste i Grindsted Kirke ved pastor Mikkelsen, 
Hjortlund.

Kl. 14,30 Translokation og skoleafslutning på Hansens Hotel.

Kl. 19,00 Elevforeningens generalforsamling i L.

Kl. 20,00 Foreningens medlemmer samles ved kaffebordene på 

„Grand“, hvor realklassen er inviteret, og forældre og på
rørende også er velkomne. Herefter dans på Hansens 

Hotel.

Kl. ca. 1 Bål ved Tronsøen.

Grindsted Realskole, i maj 1958.

Svend Høirup 
skolebestyrer

Fru Karen Høirup Niels Krogsgård 
inspektør

Det nye skoleår begynder torsdag 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—56 har 1190 elever bestået denne eksamen ved skolen.

Ved udgangen af skoleåret 1955—56 er præliminærskolen afløst af 
en ren mellem- og realskole. Siden da har 87 elever bestået mellemskole
eksamen, 65 realeksamen.

Eksamen kan tages med 4 fremmede sprog: engelsk, tysk, fransk og 
latin, dog kan elever efter skolens skøn fritages for de to sidstnævnte 

sprog.

Kostskolen (for drenge og piger)
Kostskolen har plads til 16 piger og 45 drenge.
Der føres tilsyn med kostelevernes lektielæsning. — Kosteleverne har 

pligt til at deltage i 1 times legemligt arbejde daglig (havearbejde, op
rydning O.S.V.). Bortset fra gulvvask skal de selv holde deres værelse i 
orden. Alle værelser er med centralvarme, der findes kun to-mands og 
enkeltværelser.
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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 forud

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

Kostelevernes udstyr
Toiletgrejer: Kam, børste, 4 vaskeklude, tandbørste, tandpasta.

Pudsegrejer: 2 skobørster, skosværte, 3 støveklude.

Fodtøj: Skolesko, pæne sko, hjemmesko, evt. skistøvler eller gummistøvler. 

Arbejdstøj: Arbejdsbenklæder eller overalls, træsko eller gummistøvler. 

Gymnastiktøj: Blå bukser, hvid trøje, gymnastiksko, event, fodboldstøv
ler. (For piger grøn gymnastikdragt, der sys på skolen af eleven).

Undertøj: 6 undertrøjer, 6 par underbukser, 6 par strømper, 3 pyjamas. 
(For piger 5 undertrøjer, 6 par benklæder, 3 underkjoler, 4 par strøm
per, 3 pyjamas eller natkjoler).

Skjorter: 6 daglige skjorter og 1 hvid.

Lommetørklæder: 10 stk.

Tøj: 1 sæt skoletøj med to par benklæder, vindjakke, pullover efter års

tiden, 1 sæt pænt tøj, 1 slips. (For piger 2-3 kjoler, 1 nederdel event, 
slacks, 2 bluser eller sweaters efter årstiden.)

Overtøj: 1 frakke eller vindjakke, regnvejrstøj, 1 par vanter, 1 halstør
klæde, hovedbeklædning.

Sengetøj: 1 dyne, 1 pude, 3 dynebetræk, 3 pudevår, 3 lagner, 1 sengetæppe. 

Håndklæder: 6 frotté.

Skoletaske og sæk eller pose til vasketøj, 1 kuffert, 1 skrivebordslampe, 
1 papirkurv.

Alle ejendele tydeligt mærkede med navn.
På værelset forefindes: 1 seng, 1 skab, 1 skrivebord med skuffe, 1 bog

hylde og 1 stol til hver elev. Eleverne må ikke medbringe kommode, skab 
eller kiste.
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Spisestuen

Der bades hver uge, og hver 3. uge lægges rent på sengene, og vaske
tøj sendes hjem. (Der kan fås vasket og stoppet på skolen).

Husk: Dåbsattest, flyttebevis, sygekasse- og lægekort fra skolelægen. 

— Eleven må gerne medbringe 1 sovepose eller uldent tæppe til week
end-ture.

Eleverne indtager alle måltider sammen med skolebestyreren og hans 

familie samt de lærere, der spiser på skolen. — Telefonopringninger til 

kosteleverne må henlægges til spisetiderne 13,30—14 og 18—18,30

Pakker, som forældre eller pårørende sender eleverne, må indeholde 
frugt eller lign., men aldrig penge. Skolens lommepenge-ordning for 
kosteleverne er kr. 3,00 ugentlig, der udbetales hver lørdag og er bereg
net til rent private udgifter. Realklassen kan efter hjemmets ønske få 
udbetalt kr. 4,00 til rygere, kr. 5,00 til ikke-rygere. Al porto betales gen

nem 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 skolerekvisitter foretages fra hjemmet.
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Ved indmeldelsen betales første rate for ophold og skolepenge kr. 

300,—, et depositum på kr. 100,—, der afregnes den dag, barnet ud
skrives samt kr. 100,— til elevens løbende udgifter.

Betaling for kost og ophold, lys, varme, levertranpiller, bad, badmin

ton og bordtennis, lektiehjælp og inspektion er kr. 25 50,— pr. år. Skole
penge kr. 450,—, i alt kr. 3000,—, der betales kvartalsvis forud.

Hvis hjemmet ønsker det, kan kostelever leje skolebøger, der det for

løbne år har andraget kr. 55,—, omfattende såvel bøger som hefter.

Eventuel udmeldelse må ske ved et skolekvartals begyndelse •— gæl
dende fra dets udgang, dog således, at udmeldelse foretaget efter 1. februar 

først kan træde i kraft pr. 31. juli.

Kosteleverne skal både efter ferier og week-endrejser møde på skolen 
inden kl. 22 aftenen før første skoledag og skal være velforberedt til 
den kommende skoledag.

Ordensregler

9,45—10,00 Frokost.

7,00 Vækning.

7,00— 7,30 Ophold på eget værelse. (Vinduer åbnes, seng redes, gulv 
fejes, møbler støves af).

7,30 Inspektion af værelset.

7,40 Morgenmad. (Fodtøj, hår, hænder og negle efterses af 
kostinspektøren).

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

13,15 Skoletiden slut.

13,20 Middagsmad.

14,00—15,00 Oprydning, havearbejde og lignende.

18,00 Aftensmad. Derefter må skolen ikke forlades.
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20,30

20,45

21,00

21,45

22,00

Aftensang.

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.

Grammofon og radio på værelse kun efter nærmere aftale (licens skal 
være betalt af hjemmet).

Møblerne må ikke flyttes, og der må ikke slås søm i væggene uden til

ladelse.

Der må ikke modtages besøg på værelserne uden tilladelse. 

Elever fra den ene gang må ikke komme på de andre gange. 

Ophold i klasseværelser og skolegange efter skoletid 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 over 15 år må ryge, når de har hjemmets tilladelse.

Der må kun ryges efter skoletid, på værelser og i samlingsstuen —■ 
aldrig på gaden eller i skolegården.

Kostelevernes søndagsunderholdning 1957-58

8/9 Udflugt til hytten i Kvie.

15/9 Cykeltur til Randbøldal.

22/9 Fjernsyn hos fru Høirup.

28/9 Nat-terrænløb v/ hr. Grum og hr. Holm.

6/10 Badminton- og bordtennisturnering.

27/10 Filmsaften.
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10/11 Fejredes mortensaften, middag, lotteri o.s.v. Lærerne inviteret.

3/11 Inviteret til underholdning og kaffe hos fru Brink, fru Stendevad, 
fru Hansen og Krogsgårds.

17/11 Fjernsyn. Besøg af frk. Meyer, der viste os, hvad der kan frem- 
trylles af strå og gran. Film v/ hr. Poulsen.

24/11 og de kommende 3 søndage lavede vi julegaver i vort nye hobby
rum.

15/12 Julekoncert.

20/12 Fremvisning af kostelevernes julegaver. Juleafslutning, hvortil 

alle lærere var inviteret.

12/1 Oplæsning v/ Michael Schønberg.

19/1 Talentaften.

26/1 Filmsaften.

2/2 Underholdning v/ Svend Høirup.

9/2 Fastelavnslege.

16/2 Hyggeaften med forsk, spil, sang og anden underholdning.

23/2 Kostelevfest. Der inviteres efter nærmere aftale damer med.. Mid
dag kl. 18, underholdning af kosteleverne i gymnastiksalen, der
efter dans til kl. 24.

2/3 Underholdning v/ hr. Kjær.

9/3 Sang og spillede vi med fru Høirup — musikkonkurrence og musik
demonstration.

16/3 Inviteret til underholdning og kaffe hos Krogsgårds, Kramers, 
Holm og Svend Høirup.

23/3 Underholdning v/ Søren Viggo Pedersen.

30/3 Fjernsyn hos fru Høirup.

13/4 Gymnastikopvisning.

20/4 Oplæsning v/ Svend Høirup.

27/4 Terrænløb.

4/5 På udflugt med hr. Madsen.
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Elevværelse

Ind- og udmeldelser
Eleverne optages i 11-12 års alderen i skolens første mellem. Alle 

elever skal underkastes en skriftlig prøve i dansk og regning. Prøvens 
sværhedsgrad falder nogenlunde ud som de københavnske optagelses
prøver.

Før prøven vil den skole, hvorfra eleven søger optagelse, blive op
fordret til at give en standpunktskarakter i ovennævnte fag samt en 
karakter for elevens egnethed.

Skema til indmeldelse fås ved henvendelse til skolen.

Udmeldelser må ske med en hel måneds varsel.
Ind- og udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til skole

kontoret.

Der betales skolepenge for den måned, i hvilken udmeldelse sker samt 
for den påfølgende måned.

Nye elever skal møde med lægekort og dåbsattest.
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Skolepenge

Skolepenge årlig i 1.—4. mell, og realkl..................................... kr. 450,00

herfra fripladstilskud pr. elev (pristalsbestemt) ..................... - 94,00

Årlig pr. elev ....................................................................................... kr. 356,00

Betales i 10 rater å.............................................................................. kr. 35,60

Latinundervisningen betales dog som hidtil særskilt.

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

Grindsted, Ansager, Åstrup, Starup, Grene, Ringgive,

Sdr. Felding, Sdr. Omme, Blåhøj, Filskov, Næsbjerg, Øse, 

Vorbasse, Bække, Fåborg, Nørup og Hejnsvig.

Elevfordelingen er pr. 1. jan. 1958:

Grindsted sogn 128, daglig tilrejsende 315, kostelever 62.

Bogspørgsmålet ordnes med kommunen på den måde, at skolen ind
køber bøger og hefter, og kommunerne betaler da en nærmere beregnet 
leje af bøgerne til hver elev (hidtil kr. 55,— årligt).

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

Elever, hvis hjemstedskommune ikke betaler for bøger, kan på oven
nævnte betingelser leje gennem skolen. (55 kr. årlig for bøger og hefter).
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Ordensregler

Forsømmelser
Såvel for skolens som for hjemmets skyld må en

hver forsømmelse skriftligt meddeles skolen.

Gymnastik
Drengenes gymnastikdragt består af et par hvide 

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

rende benklæder samt gymnastiksko. Der gøres ud
trykkeligt opmærksom på, at pigerne skal sy deres 
egen gymnastikdragt i skolens håndarbejdstimer. — 
Den nye I. mell. går straks i gang med dette hånd
arbejde ved skoleårets begyndelse. Stof til pigegym
nastikdragter skal drøftes med gymnastik- og hånd- 
arbejdslærerinden, og stoffet fås gennem skolen. — 
Ønskes en elev fritaget for gymnastik, skal der fore
ligge skriftlig meddelelse fra hjemmet. — For fri
tagelse 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; disse
skal afleveres på første skoledag efter ferien.

Knuste ruder m. m. —( I
Al skade på skolens materiel skal straks anmeldes —nn?

og må erstattes.

Konfirmation
Skolen lægger bedst muligt timeplan efter, at ele

verne søger konfirmationsforberedelse fra 3. mellem 
i de to første skoletimer tirsdag og fredag.

Såfremt hjemmet ikke har meget presserende øn
sker om, at barnet forberedes hos hjemmets præst, 
vil skolen foreslå, at konfirmationsforberedelsen fore
går hos en af Grindsted sogns præster, der er villige 
til at modtage dem, men kun fra 3. mellem.
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Frikvarter
Ønsker hjemmet, at en elev skal blive inde i fri

kvarteret, må skriftlig meddelelse herom sendes til 
skolen.

Skolen giver gerne eleverne mulighed for at be
sørge ærinder for hjemmet, men eleven skal i hvert
tilfælde spørge om tilladelse til at forlade skolen.

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

elevernes lommepenge indskrænkes mest muligt, så 
børnenes »slikken« ikke tager overhånd, og samtidig 
beder vi om, at hjemmene støtter skolens arbejde for
den opsparing, der praktiseres i de forskellige klas
ser. Opsparingen har til hensigt at lette elevernes 
deltagelse i lejrskoleophold og afgangsklassens uden
landsrejse.

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

Realklasserne 1957
Forældres eller værges stilling er angivet i parantes.

Klasse A
Ole Borg Andersen (manufakturhand

ler), Tofterup.
Leif Mathias Engdal (landpostbud), 

Tofterup.
Martha Bach (fabriksarbejder), Grind

sted.
Tage Veng Birch (hotelejer), Trold

hede.
Boye Christensen (bagermester), Krog

ager.

Benny Elbrus (husmoder), København. 
Preben Ho (chefbandagist), Århus.
Jørgen Kelvin Jansen (dræningsmester), 

Fåborg.
Eva Jung (gårdejer), Sdr. Omme.
Mette Marie Knudsen (husbestyrer

inde), Krogager.
Erling Rahbek Lauridsen (gårdejer), 

Nordenskov.
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Henning Mikkelsen (statshusmand), 
Tofterup.

Birthe Morsing (tapetserermester), 
Sdr. Omme.

Elna Bente Nielsen (husmand), Glej- 
bjerg.

Laust Nissen Nielsen (fiskemester), 
Sdr. Omme.

Niels Peter Nielsen (banebetjent), 
Grindsted).

Arne Kjær Rasmussen (reklamechef), 
Sønderborg.

Aksel Hansen Ravn (uddeler), 
Glejbjerg.

Jens Anker Smidt (amtsvejmand), 
Grindsted.

Leif Sørensen (elektriker), Grindsted.
Karl Ilium Vendler (stationsmester), 

Tofterup.

Klasse B
Peder Ankersen (overbetjent), 

Sdr. Omme.
Jens Arnbjerg (sognepræst), Vorbasse. 
Mona Birkelund (fabrikant), Vorbasse. 
Kaj Engberg (arbejdsmand), Vorbasse. 
Niels Peder Graversen (overbetjent), 

Sdr. Omme.
Esther Hansen (arbejdsmand), Vor

basse.
Else Betty Hvolbæk (arbejdsmand), 

Sdr. Felding.
Erling Østergård Jensen (cyklehandler), 

Sdr. Felding.
Georg Jensen (vagtmester), Sdr. Omme.
Jane Crone Jensen (entreprenør), 

Stakroge.
Kirsten Jensen (skovfoged), Vorbasse.
Kirsten Juul (tømrermester), Grind

sted.
Mette Kirsten Kjær (fængselsinspek

tør), Nyborg.
Tommy Kristensen (fængselsbetjent), 

Sdr. Omme.
John Erik Mikkelsen (værkmester), 

Sdr. Omme.
Inge-Lise Sjøgreen N. (vulkanisør), 

Grindsted.

Leo Brandt Nielsen (overbetjent), 
Sdr. Omme.

Tove Birch Nielsen (overbetjent), 
Sdr. Omme.

Birger Peter Nørgård (uddeler), Sdr. 
Omme.

Kirsten Pedersen (brændselsfabrikant), 
Sdr. Omme.

Lotte Sass (væverske), Grindsted.
Käthe Siepen (musiker), Vester land, 

Sild.
Vagn Thomsen (købmand), Stakroge. 
Karen Thygesen (gårdejer), Bække.

Klasse C
Ove Andersen (skræddermester), 

Grindsted.
Holger Carstensen (konfektionsarbej

derske), København.
Carl Christiansen (plastikarbejder), 

Grindsted.
Karen Eskildsen (frisør), Grindsted. 
Lars Foghsgård (apoteker), Grindsted. 
Jørgen Haldboe (dyrlæge), Grindsted. 
Kirsten Hansen (snedkermester),

Grindsted.
Jørn Chr. Horsted (gårdejer), Løvlund.
Per Hæstrup (serveringsdame), Køben

havn.
Bent Eivind Jensen (driftsbogholder), 

Grindsted.
Ann Marion Juhl (slagtersvend), 

Grindsted.
Poul Erik Kristensen (fabriksarbejder), 

Grindsted.
Niels Peter Lind (apoteker), Ribe.
Niels Stahlfest Møller (kaptajn), 

Nyborg.
Tonni Møller (fabrikant), Århus.
Birgit Gunver Nielsen (typograf), 

Grindsted.
Ruby Rasmussen (vognmand), 

Grindsted.
Anna Tranberg (gårdejer), Ansager. 
Stig Stæhr (hotelejer), Vejle.
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Realklasserne 1957



Lærerpersonalet og fagfordelingen

Svend Høirup: Dansk, fysik, matematik.
Niels Krogsgaard: Matematik, regning, fysik.
Hedvig Krogsgaard: Matematik, dansk, geografi.
Leo Stråsø Kjær: Tysk, engelsk, fransk, fysik.
Herdis Hansen: Gymnastik, håndarbejde, skrivning.
Solveig Brink Nielsen: Tysk, engelsk, fransk, dansk, religion.
Knud Madsen: Matematik, fysik, geografi, naturhistorie, gymnastik.
Randi Stendevad: Tysk, engelsk, fransk, tegning.
Agner Hauge Kramer: Tysk, engelsk, fransk, historie, dansk, latin.
Aksel Grum Jensen: Matematik, geografi, fysik, gymnastik, naturhistorie.
Ellen M. Grum Jensen: Engelsk, dansk, geografi, naturhistorie.
Michael Schønberg: Engelsk, historie, geografi.
Birte Høirup: Sang.
Leif Holm: Dansk, religion, tysk, historie, gymnastik.
Søren Pedersen: Matematik, naturhistorie, geografi, skrivning, dansk fysik.
Gunnar Poulsen: Sløjd, gymnastik, matematik, fysik, naturhistorie, dansk, 

tegning, religion.
Birgitte Madsen: Geografi, dansk, naturhistorie, tysk, tegning.

Af skolens dagbog. 1957—1958
1. maj tog vi den nye sportsplads på den anden side banen i brug.
5. maj mindedes ved morgensangen.
6. maj begyndte skriftlig eksamen.

14. maj var realklasserne og 4. mell. i skole for sidste gang.
20. maj begyndte mundtlig eksamen.
25. maj var det 1., 2., 3. mell.’s tur. Oprykningen begyndte med de 

skriftlige prøver.
22. juni havde vi translokation og elevforeningsfest.
24. juni startede realklasserne på deres udenlandsture, der henholdsvis 

gik til Harzen og Norge.
9- august drog 4. mell. til Bornholm på lejrskole.

14. august begyndte det nye skoleår.
17. august vendte lejrskolefolkene hjem efter et særdeles vellykket op

hold på Bornholm.
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6. september så vi skoleårets første film: „Afrikas Løve".

11. september fortalte cand, polit. Poul Bertelsen om den nye stat Ghana. 
Han var hjemme på ferie, men glædede sig til igen at arbejde som 
højskolelærer i Ghana.

18. september fortalte den gamle kaptajn MacGormick om skibe og 
livet til søs.

24. september havde vi afskedsvisit af vor gamle kending, tankelæseren 
og tryllekunstneren Arndt.

4. oktober måtte skolen lukke 4 dage frem i tiden. 129 elever og 5 
lærere var syge af A-influenza.

12. oktober fik vi efterårsferie, endnu var mange sygemeldte, så ferien 
kom ganske tilpas.

23. oktober var vi i teater, hvor vi så „Anna Franks dagbog". Det var 
første gang, skolescenen spillede på vor smukke ny scene.

24. oktober fejrede vi F.N.’s fødselsdag med morgensang ved flagstan
gen og senere på formiddagen var vi i biografen, hvor vi så „Tor
denklippen".

26. oktober rejste hr. Kjær til Köping, hvor han i en uge skulle være 
gæstelærer. I hans sted havde vi besøg af lektor Lagerström fra 
Köping.

30. oktober talte lektor Lagerström ved et forældremøde på skolen.

12. november begyndte årets første terminsprøve.

14. november var vi atter i skole-bio og så „Snaphanerne".

20. november var Jørgen Clevin fra radion og fjernsynet på besøg og gav 
os prøver på sin tegnekunst.

28. november viste Jørgen Bitsch sin film: Amazonas.

21. december begyndte juleferien, efter tradition med julestemning i 
gymnastiksalen.

7. januar begyndte arbejdet igen efter den lange juleferie.

9. januar så vi i biografen „Den røde Pimpernel".
31. januar løb skolefesten af stabelen. Vi opførte „Genboerne".
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Klasselokale I

1. februar fortsatte vi skolefesten. Denne aften var også gamle elever 
inviteret.

10. februar kom kun byeleverne i skole. Togstandsningen var total på 
grund af snestorm. Alle vi mødte så i biografen den dejlige film: 
„Hvor bjergene sejler".

11. februar begyndte vi årets anden terminsprøve.

23. februar var skolepatruljen til fest i Haderslev.

6. marts var vi til årets sidste film: „Under Australiens himmel".

10. marts viste skolescenen: Sparekassen.

1 .—9. april holdt vi påskeferie.

9. og 10 april havde vi besøg af skolefotografen.

H. K.
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4. a’s mælkeudsalg
Klassen har som tidligere år påtaget sig det arbejde at bestride mælke

udsalget, men der har hele året kun været solgt ca. 1000 kvartflasker, og 
i betragtning af, at skolen har over 350 elever, der daglig spiser med
bragt mad, kan behovet for mælk ikke være stort.

En undersøgelse viser, at eleverne ikke almindeligt drikker til maden. 
Termoflasker eller andet medbragt ses sjældent.

Vi undlader dog ikke at gøre opmærksom på, at der fremdeles vil 
finde mælkesalg sted i det store frikvarter.

Skolelægens årsberetning
Med hensyn til skolelægeundersøgelserne er der i år, af hensyn til 

Ribe Amts Tuberkulosestations overvældende arbejde og heraf mang
lende arbejdskraft, indtrådt den ændring i den årlige undersøgelse for 
tuberkulose, at kun lærerpersonalet og afgangsklasserne samt enkelte, 
hvis tuberkulinprøve har gjort det nødvendigt med en ekstra kontrol, 
er blevet gennemlyst, medens tidligere alle elever blev gennemlyst hvert 
år. Alle eleverne er blevet tuberkulinprøvet med plasterprøven, even
tuelt suppleret med Mantoux-prøven, hvor det har været nødvendigt. I 
denne forbindelse må jeg endnu engang indprente, at denne prøve, 
som består i, at man får et lille, overfladisk stik i huden på underarmen, 
kun er en mere fintmærkende prøve end plasterprøven, og den kan være 
nødvendig at udføre hos personer fra 12-års alderen og derover, idet 
plasterprøven i disse aldersklasser ikke altid er fuldt pålidelig. Der er 
altså ikke tale om nogen form for vaccination, hvad moderen til en 
enkelt elev for nylig troede. En sådan bliver aldrig foretaget uden af 
tuberkulosestationen og aldrig, uden at eleverne har haft skriftlig fore
spørgsel med hjem, som forældrene skal besvare skriftligt.

Det siger sig selv, at når eleverne ikke bliver gennemlyst hvert år som 
tidligere, er tuberkulinprøven dobbelt nødvendig, hvis vi fortsat vil und
gå, at en elev med en eventuel skjult tuberkulose skal udbrede smitte. 
Det er jo nemlig på denne måde, man ofte opdager nye tilfælde, der ikke 
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på anden måde har givet symptomer, og alle forældre må være interesse

ret i, at deres børn undgår smitte. Tuberkulosen er ganske vist ikke så 
hyppig mere som tidligere og heller ikke så frygtet nu, da man har 
mange gode midler til helbredelse af den; men et sanatorieophold på 
flere måneder, op til 1 år, vil den dog ofte koste den, der har pådraget 
sig sygdommen, og det giver alligevel et kedeligt afbræk i den unges 
uddannelse. Når vi i de senere år ikke har haft nogle tilfælde af frisk 
tuberkulose på realskolen, skyldes det uden tvivl, at over 90 % af ele
verne er calmettevaccineret og således ikke så modtagelige for smitte, 

og jeg kan ikke kraftigt nok anbefale forældrene til de resterende 8—9 

% (væsentligst i 1. mell.) at lade deres børn vaccinere, således at vi også 
i fremtiden undgår nye tuberkulosetilfælde.

Med hensyn til tandhygiejnen lader denne endnu i nogle tilfælde en 
del tilbage at ønske. Men nu er der jo igen de fleste steder overenskomst 
mellem tandlægerne og sygekasserne, således at det atter er blevet over
kommeligt at få tænderne holdt i orden, og yderligere kommer der nu 
igen skoletandpleje på Grindsted kommunes skoler, så man har lov at 

håbe, at det vil være med til at sætte spor i løbet af nogle år. Jeg må i 
denne forbindelse atter minde om, at omhyggelig tandbørstning morgen 
og aften bør høre med til „den daglige rengøring". Der er endnu en 
Del, der „glemmer" dette for ofte. At mange også lever for meget af 
søbemad, navnlig til morgenmåltidet, styrker heller ikke tænderne. 
Havregryn med mælk og sukker er stadig en meget yndet spise om mor

genen mange steder, et måltid, der ikke er godt for tænderne, idet det 
indeholder mange kulhydrater (sukkerstoffer) og ikke giver tænderne 
noget at arbejde med. Meget bedre ville det være, om flere spiste fuld
kornsrugbrød •— helst i tykke skiver — med smør og ost og hertil drak 
V2 liter mælk, og derefter spiste et æble eller en rå gulerod. Et sådant 
måltid indeholder tilstrækkeligt med kalk, salte og vitaminer og giver 
samtidig tænderne noget at arbejde med, og det vil spare på tandlæge
regningerne.

A. Zinn.
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Rytmeøvelser.

Sang og blokfløjte

Ved skoleårets begyndelse tog vi det nye sanglokale i brug. Vort gamle 
klaver var blevet udskiftet med et flygel, plade- og båndsamlingen 
væsentlig forøget, og adskillige nye rytmeinstrumenter anskaffet.

Foruden den almindelige sangundervisning benyttes sanglokalet — 

udenfor skoletiden — til korsang hver fredag samt blokfløjteundervis
ning hver mandag.

Førstnævnte er der kun godt at sige om. Sidstnævnte burde være me
get mere benyttet. — Jeg tænker her på de mange, der sidste år anskaf
fede sig en blokfløjte. Jeg er ganske klar over, at frafaldet skyldes, vi 
har måttet henlægge blokfløjteundervisningen til efter skoletid, og 
mange af den grund har været forhindret — men alligevel!!!

Birte Høirup.
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Biblioteket
Vort skolebibliotek har nu fuldendt sin anden sæson. Eleverne i de 

yngre klasser er begyndt at vænne sig til at kigge inden for i de tre fri
kvarterer, vi holder åbent, for at se, om der skulle være „noget hjemme", 

de kan bruge. Udlånene ligger omkring et par tusinde bind i årets løb, 
og bogbestanden fornyes med for ca. 2000 kr. bøger om året, heri dog 
inkluderet indbinding, som er en ret betydelig post på regnskabet.

Vi har et offentligt børnebibliotek her i byen. Om kort tid er der 
endda kun få skridt herfra over til det nye sognebiblioteks bygning. Vi 
konkurrerer derfor ikke skarpt på udlånsbøgernes område •—- selv om 
denne afdeling ingenlunde bliver forsømt — men vi har ment det rig
tigst så hurtigt som muligt at få anlagt en tidssvarende fagbogssamling. 
Denne linie er blevet fastholdt og vil blive det, indtil vi er forsvarligt 
dækket ind. Resultaterne har også vist sig i form af stigende antal spørgs
mål om litteratur til stilemner, supplerende læsning og oplysninger til 
skoletimerne.

Det hævdes fra alle sider, at fremtiden vil kræve en skoleuddannelse, 
der er vidtgående i sin saglige orientering. Til dette formål kan en skole 
ikke undvære et højt kvalificeret fagbibliotek. At skabe et sådant er de 
nærmeste års arbejdsmål.

Lejrskolen
For tredie gang blev skolen for en kort tid for de tre fjerde „mellem- 

ers" vedkommende ved hjælp af statsbanerne og de store 66-både flyttet 
til Bornholm. Vi havde i år prøvet noget nyt, da 4. a og 4. c (hr. Kjær, 
hr. og fru Grum) begge blev indlogeret i Svanneke på „Hullehavn" hos 
Sven Block, hvorimod 4. b (hr. Petersen og hr. Madsen) opholdt sig på 
„Set. Jørgens gård" i Gudhjem. —• Den første dag gik med at undersøge 
lokaliteterne i og omkring vandrerhjemmet, og først den næste dag tog 
vi fat på det egentlige lejrskolearbejde, der foregik med liv og glæde. 
Vi havde de sædvanlige heldagsture, og resten af tiden gik med gruppe
arbejde, hvor vi blandt andet stiftede bekendtskab med det bornholmske 
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erhvervsliv. — Vejret var under hele turen ideelt, og det var med vemod, 
vi fredag aften fra en af bornholmerbådene vinkede farvel til den 
skønne ø.

Lejrskolelærerne.

»Mesterlektiens Klub« 1957—58
Traditionen tro samledes de tre realklasser lige efter efterårsferien til 

generalforsamling i L-M. Der valgtes en bestyrelse, og vi blev enige om 
at henlægge klubmøderne til fredag eftermiddag.

Vi har så vidt muligt forsøgt at arrangere både belærende og under
holdende møder, og vi har i årets løb haft en lang række vellykkede og 
interessante mødeeftermiddage med god tilslutning. Vort første egent
lige klubmøde blev afholdt 1. november, og vi fortsatte så vinteren igen
nem med ca. tre møder om måneden. Vi har gennemført følgende pro
gram:

Hr. Madsen: Hormoner.

Hr. Schønberg: Om jazzoperaen „Porgy and Bess". 

Redaktør Leth: Nis Pedersen og hans digtning. 

Jazzeftermiddag med egne kræfter.

Juleafslutning med hr. Høirup.

Hr. Krogsgård: V.-J.-planen.

Hr. Høirup med oplæg til diskussion.

Konsulent Thomassen: Om atomer (film).

Birte Høirup: „Musik".

Læge fru Zinn: Personlig hygiejne.

Hyggeeftermiddag.

Desuden afholdt vi den 22. marts den traditionelle „niendeklassefest". 
Realklassen samledes kl. 19 til pakkefest i frokostkælderen, og kl. 20 
fortsattes festen på Grand Hotel, hvor lærere, gamle elever, kostelever 
og 4. mellem var inviteret. Efter kaffebord og underholdning var der 
dans til kl. 1.
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I håbet om at klubben har opfyldt sit vigtigste formål, nemlig at 
styrke kammeratskabet i afgangsklasserne, slutter vi „Mesterlektiens 
Klub" med en tak til alle, der har været os behjælpelige i klubbens 
arbejde, og med de bedste ønsker for den nye klub.

På klubbens vegne

Hans Henrik Østergård.

Sporten
Som tidligere år var gymnastiktimerne i den første del af skoleåret 

henlagt til sportspladsen, hvor der trænedes på livet løs i de forskellige 
idrætsgrene for at opnå en plads på holdet, som skulle deltage i stævnet 
i Varde. —■ Selve stævnet i Varde klappede udmærket, og vi opnåede en 
fin placering. Ellers har vi arbejdet med prøverne til idrætsmærket, som 
der atter i år er taget en del af, dog noget færre end tidligere, hvilket 
i høj grad skyldtes det lunefulde vejr, vi havde i efteråret.

Sportslærerne.

Realklassernes udenlandsture 1957
Efter endt eksamen startede klasse a og klasse c på en tur til Harzen 

under ledelse af hr. Kramer og fru Krogsgaard, mens klasse b rejste til 
Norge under ledelse af fru Brink Nielsen og hr. Schønberg.

Begge ture var særdeles vellykkede, og eleverne vendte begejstrede 

hjem.

Disse ture har — foruden at give eleverne oplevelser af en hel ny art 
— været en god afslutning på kammeratligt samvær gennem 5 år og lige 

som afrundet skoletiden, men har også betydning ved at give mod til 
senere at turde prøve turen over en landegrænse — mere på egen hånd.

Skolen er de ledende lærere stor tak skyldig for arbejdet med at til
rettelægge disse rejser, og fordi de vil ofre deres ferie på at give ele
verne disse oplevelser.
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Skriftlig eksamen i gymnastiksalen

Forbedring og nybygning på skolen
Efter de sidste års byggeri har vi i år holdt et lille hvil. — Dog har 

vi haft håndværkere i gang, idet der i den store fyrkælder, under klasse
værelset L., er blevet indrettet et stort sløjdlokale.

Samtidig har vi foretaget en udgravning af den tilstødende kælder, 

så drengenes toiletter kunne udvides og nu står færdige med moderne 
og tidsvarende udstyr. En bred trappe fører fra skolegården herned.

I sommerferien kommer turen til naturhistorie- og fysiklokalerne samt 
den øverste skolegang. Vi glæder os til at få vores fysiksamling i orden, 
det er et længe næret ønske, der hermed bliver opfyldt.

Sløjdlokalet
Den store kælder, brændselskælderen, under klasseværelserne L og M 

begyndte man i ferien 1957 at ombygge til sløjdlokaler og desuden blev 
der indrettet nye og tidsvarende drengetoiletter, så nu er rummet hen
sigtsmæssigt udnyttet. Sløjdlokalet er 10 X 7,65 meter og er foreløbig 
beregnet for 1.-3. mellems drenge samt til kosteleverne.

Naturligvis trak det ud med færdiggørelsen af lokalet. Der var mange 
ting, der skulle ordnes. Ud til den lille trekantede gård blev der støbt
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Sløjdlokalet.

en bred lyskasse og anbragt 6 store vinduer, og til Jernbanegade 3 vin
duer - når solen skinner, kan vi næsten klare os uden elektrisk lys. Væg
gene og loftet blev isoleret godt, lokalet blev det varmeste på hele skolen. 
Det gamle cementgulv blev erstattet med nyt, ovenpå kom der parket
gulv af egetræ.

Melin kom med penslerne, vægge og loft fik sig en omgang, og 
i slutningen af oktober kunne vi begynde indretningen af rummet. 

De seks vel brugte høvlebænke, kendt af gamle kostelever, kom igen til 
ære og værdighed. 4 store borde og nogle bænke fra frokoststuen og 
biblioteket blev stiller op. Fra Randers og Askov ankom værktøj.

Først i november blev lokalet stormet af eleverne - ja, stormet, det 
var en så stor sukces, at det kneb lidt med at have materialer nok hjemme, 

så hurtigt blev de brugt.
I december indså vi, at der måtte anskaffes flere høvlebænke og mere 

værktøj, som blev bestilt hos Lervad i Askov.
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Fastelavnsmandag var en stor dag i sløjdsalens historie, de gamle 
høvlebænke blev kasseret, og Lervad kom med 12 nye høvlebænke og 
det mest nødvendige værktøj - altsammen 1. klasses arbejde.

Man kan vist rolig slå fast, at værktøjet er blevet brugt. Siden novem
ber er der i stor stil blevet lavet papirknive, neglerensere og smykker af 

teak, palisander, pukkenholt, ibenholt, ben og horn. Høvle og save kom 
på arbejde med mindre ting af fyrretræ f. eks. ringspil, knapspil, spæk
brædder, smørebrædder, skakspil og bobspil. Blyantsbakker og skåle blev 
udhulet. Af horn og træ blev der fremstillet lampetter. Nogle enkelte 
elever »byggede« skibe. Endog et par skulpturer blev det til.

Nu er der gået et halvt år siden starten. 1. og 3. mellem har haft 2 
enkelte timer og 2. mellem 1 time om ugen. Grundet forberedelser og 
oprydning bliver timen kun på 35 minutter, hvilket ikke er ret meget, 
når der tages i betragtning, at drengene selv må bestemme, hvad de vil 

lave - indenfor det rimeliges grænser. Det bliver således individuel under
visning.

Efter sommerferien vil vi forhåbentlig få to sammenhængende timer - 
og nye ideer vil blive taget op. Muligheder er der nok af, vi er kun lige 
begyndt.

Gunnar Poulsen.

Flidspræmier
Til skolens afslutningsfest havde byens boghandlere, Rotary i Grind

sted, foreningen »Norden« pg elevforeningen som sædvanlig skænket 
smukke præmier, der uddeltes til følgende:

Karen Bjerre Thygesen, Bække
Ann Marion Juhl, Grindsted
Käte Siepen, Sild
Preben Ho, Arhus
Jane Crone Jensen, Stakroge
Henning Mads Mikkelsen, Stakroge

Rotary’s præmie til »den bedste kammerat«blev efter kammeraternes valg givet 
til Jane Crone Jensen, der også fik elevforeningens præmie for den største eksamen.

Ruby Rasmussen, Grindsted, fik for fin sprogpræstation tildelt en smuk bog, 
skænket af Den amerikanske Ambassade.
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Kære kammerater!

Atter er der gået et år, siden vi sidst udsendte skolens og elevforenin
gens årsskrift, og atter kan vi glæde os til at mødes ved sommerens 
elevfest.

Jeg tror, at alle, der deltog i årsfesten 1957, vil sige med mig, at vi 
sjældent har følt fællesskabet stærkere iblandt os eller glæden rigere ved 
at møde gamle kammerater end den dag — der er intet, der binder stær
kere sammen end fælles sorg og medfølelse. Desuden var årsfesten præ
get af jubilæumsholdene og deres festlige hilsener til vores gamle skole 
sammen med tilstedeværelsen af foreningens to æresmedlemmer, skole
konsulent Futtrup og frue. Jo, det var en dejlig dag, og jeg er overbevist 
om, at alle „vordende jubilarer", der var til stede, sagde til sig selv: „Så
dan vil vi prøve at samle vores klasse, når det er vores tur".

Forhåbentlig husker I alle sammen, at elevforeningen har et jubilæ
umslegat, og at samme legat er alt for lille til, at det kan få nogen betyd
ning for skolen. Men hvem har sagt, at det skal vedblive med at være 
alt for lille". Hvad om vi alle sammen gav 2,00 kr. om året (eller mere!) 
til legatet, når vi sender vores kontingent? For hvor mange af os ville 
den tokrone betyde noget savn? Men for legatet ville tokronerne hurtigt 
kunne give en mærkbar forøgelse.

Tænk, om vi f. eks. en dag kunne have et værelse på kostskolen, der 
hed „Elevforeningens værelse", og for hvis beboer legatet kunne betale 
helt eller halvt ophold. Det er blot for at nævne en af de muligheder, 

legatet kunne give.
Hvis vi nu på en eller anden måde på giroblanketten kunne give en 

nem mulighed for sammen med kontingentet at indbetale en sådan to
krone, ville I så tænke på sagen med venlighed?

Adresselisten er vores hjertebarn og smertensbarn. Det ville være en 
uvurderlig hjælp for bestyrelsen til at holde adresselisten i orden, om I 
alle ville sende en meddelelse til formanden eller kassereren, når I skif
ter navn, adresse eller titel etc., ligesom jubilæumsklassernes kontakt- 
mænd ville have et meget lettere job, hvis I på eget initiativ sendte 
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oplysninger til dem i god tid. Adskillige gange hører vi den bemærk
ning: „Hvorfor får jeg intet årsskrift? Jeg har aldrig meldt mig ud af 
elevforeningen." Den slags fejltagelser ville undgås, hvis elevforeningen 
altid havde medlemmernes adresser.

Hvad med den skolesang, vi stadig går og venter på? Det kan ikke 
være muligt, at der mellem alle de mange elever, der er udgået fra 
Grindsted Realskole, ikke findes en, der kan skrive vores skolesang. Vi 
håber!

Årsfesten afholdes i år lørdag den 21. juni, og vi håber at se så mange 
af kammeraterne, som der på nogen mulig måde kan komme.

Anna Lauridsen.

25 års jubilarerne
25 års jubilarerne har, såvidt det har været muligt, fået en henven

delse fra kriminaloverbetjent Thorvald Korsgaard — mindre kunne ikke 
gøre det — og adskillige har svaret ved brev eller på anden måde. De 
mange har fået en opfordring til at møde i Grindsted den 21. juni til 
afslutningsfesten, og Herdis (Christensen) venter et stort besøg den 
22. kl. 12.

Alt er således vel tilrettelagt, og mange har givet tilsagn om at kom
me — i hvert fald den 22.!

Vi takker Thorvald for det store arbejde og glæder os til et gensyn 
nævnte dag.

Thorvald Korsgaard Andersen, kriminaloverbetjent i Nykøbing Mors. Gift og har 
3 børn. Han var ca. 1 år i tyske koncentrationslejre, helbredet tog nogen skade, 
men humøret er stadig godt.

Olga Andersen, gift med købmand S. Hansen, Blågårdsgade i Vejle. Olga er bog
holderske på en fabrik i byen, har 4 børn; 3 døtre og en søn.

Karen Christensen, gift med gårdejer Skov, Skødelund i Fitting. De drev først 
en købmandsforretning, men foretrak senere landbruget.

Evan Christensen er såvidt vides laborant, men yderligere oplysninger savnes.
Herdis Christensen, gift med Børge Pilgård Hansen, bor — bemærk det nu 

— Engvej 7, Grindsted. Herdis er lærerinde ved Grindsted Realskole, har 
drenge på henholdsvis 15 og 17 år.
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Ebba Ernebjerg, gift med læge Ib Boesen, bor E. Bojesensvej 5 A, Holte. Er 
uddannet sygeplejerske. Ebba har kun 5 børn: to piger og tre drenge, der, efter 
hvad hun siger, er meget artige.

Marie Jensen, gift med direktør for forlaget A.B.B. Svend Åge Jørgensen, bor 
Godthåbsvej 4. Har to børn, en dreng og en pige.

Sigvald Jensen er portier på Hotel Eide, Herning.
Carlo Brink Jørgensen er ekspedient i manufakturforretningen P. H. Christian

sen, Grindsted. Er gift og har 2 børn.
Kristian Kristensen, civilingeniør i Varde, bor Brandstrupvej 28.
Asger Lauridsen, adjunkt ved Næstved Gymnasium. Er ungkarl og bor Kirsebær

vej 6.
Villy Mathiasen, afdelingschef i Messen, København, bor Amagerbrogade 4. 

Uddannet i manufaktur, arbejdede som førstemand i en herreekviperings
forretning, senere ved eksport og udenlandsk agentur.

Rudolf Møller, tandlæge, bor Nybrovej 131, Lyngby. Gift og har tre drenge. 
Uddannelsen formede sig således: Kontorist, politibetjent, student og derpå 
tandlægehøjskolen.

Gunnar Buhl Nielsen er afgået ved døden.
Kirstine Nielsen, gift med slagter Andreasen, bor Chr. Lundsgaardsvej i 

Grindsted. Har 4 børn: to drenge og to piger. Er ansat som kontorassistent 
på realskolen.

Laurids Nielsen er købmand i Spangsbjerg ved Esbjerg. Er gift og har tre børn. 
Søren Nielsen er købmand i Urup pr. Eg.
Aksel Poulsen, forretningsfører i kolonialfirmaet Oscar Christensen, Varde. Gift 

og har to børn, en dreng og en pige. Har været ansat ved samme firma i 
Kolding, senere som repræsentant.
Olav Schiørring er afgået ved døden.

Villy Stallknecht er forretningsfører i forsikringsselskabet »Jylland« og bor 
Skovdiget 14, Bagsværd. Har to børn: en dreng på polyteknisk læreanstalt og 
en pige, der bliver student i år.

Harald Sørensen blev lærer. Plan har ikke svaret.
Svend Sørensen blev mejerist, har ikke svaret.
Johannes Sørup er bankfuldmægtig, HD, har siden 1956 været souschef ved 

Københavns Handelsbanks Gentofteafd.
Emil Thomsen, civilingeniør ved Patentdirektoratet i København, er gift med 

Åse Møller, og de har to børn.

De mange besvarelser indeholdt en række oplysninger, som ville have 
interesse for kammeraterne, men det er ikke muligt bare at gengive 
hovedindholdet.
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25 års jubilarerne



En stor del af såvel den ene som den anden årgang har bedt om et 
årsskrift, og det kan kun glæde os, men da årsskriftet er dyrt, ser for
eningen sig ikke i stand til gratis at sende det ud. Vi tilstiller derfor 
hver gammel elev, der udtrykker ønske herom, et girokort, og årsskrif
tet vil blive tilsendt, når kortet er indløst.

Niels Krogsgaard.

Dimittenderne fra 1923
Tømrermester Ejnar Hansen, Vandel, der tog eksamen i 1923, har haft 

et stort arbejde med at skaffe forbindelse med holdet, der forlod skolen 
for 35 år siden. Det har ikke været muligt at opspore dem alle, men fra 
en stor del af besvarerne er der udtrykt ønske om at mødes i Grindsted 
den 21. juni og til en efterfølgende frokost i Hovborg søndag den 22. 
fra kl. 11. Vi takker Ejnar (j) for arbejdet, og vi glæder os til at hilse 
på hinanden den 21.—22.

Niels Krogsgaard.

Rosa Christensen, gift Hansen og ansat i Dahis Varehus, København.
Ruth Clausen — ikke opsporet.
Thomas Christensen tog lærereksamen 1927 fra Tønder, var derpå lærer i Es

bjerg fra 1928—49 og kom efter en del supplerende uddannelse allerede 1941 
ind i undervisningsinspektionen i fagene matematik og fysik. Fra 49 blev in
spektionsområdet Fyn og Sjælland med bopæl i Char lottenlund. Th. C. slutter: 
—• hvor I alle enkeltvis eller i flok skal være hjertelig velkomne.

Vigge Hallum, gift med købmand Ejner Hansen, Grejsdals Landevej 2. Har 2 
døtre, hvoraf 1 i London.

Ejnar Hansen (j) er stadig tømrermester i Vandel og driver faderens forretning 
sammen med Harry. Driver jagt, fiskeri og plantagebrug.

Peter Hansen, førstelærer i Hellevad, skriver om tilfredshed med tilværelsen, har 
virket i Hellevad det meste af tiden siden uddannelsens slutning. 1 søn — 
læser til cand. mag. i musik og dansk.

Søren Kr. Hansen, redaktør ved dagbladet »Politiken«. Har været ansat en del 
år ved dagbladet »Børsen«.

Kristian Jensen læste til cand, theol., men afbrød.
Niels Kristian Refshøj Jensen (Ich bin) har de sidste 23 år været førstelærer og 

kirkesanger i Leklinge ved Køge. Har en datter, der er børnehavelærerinde.
Ulrik Grejs Jensen er repræsentant i København.
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J ør gine Jørgensen, gift Kristensen, bor GI. Møllevej 13 i Varde og har to børn: 
en dreng på 16 og en pige på 12.

Dagny Kjeldsen ikke opsporet.
Kirstine Knudsen, gift med slagtermester Jensen i Kjellerup. Er ansat på Kjelle- 

rup sygehuskontor.
Astrid Mogensen er lærerinde på Bornholm.
Marinus Møberg, bogbinder i Grindsted. Har de sidste mange år indbundet elev

foreningens årsskrift.
Birthe Frederikke Nielsen, ikke opsporet.
Jens Grundahl Nielsen, førstelærer ved Rousthøje nordre skole ved Varde. Var 

indtil 1937 ansat ved Knoldeflod biskole. Fra 1948 førstelærer i Rousthøje.
Svend Hugo Nielsen er ansat ved Royal Canadian Police.
Hans Olsen er sikkert musikpædadog i København.
Esther Pedersen er afgået ved døden.
Inge Roi, gift med kriminaloverbetjent Regner Christensen (24), bor Kgs. 

Lyngby. Har som free-lance medarbejder virket ved en del dagblade i Køben
havn. Inge var under krigen stærk optaget af arbejde for det danske politi, 
der sad i tyske koncentrationslejre. Regner var der også.

Thomas Rosenmai er stadig i U.S.A., men trods flere henvendelser har vi ikke 
hørt fra ham

Carl Stegelmann er ikke opsporet.
Frederik Mixen Sørensen var i flere år mejerist, men er nu kæmner i Janderup- 

Billum kommuner. Han har en voksen datter.
Laura Tellesen er gift med gårdejer Johannes Larsen, Jerlevgård ved Vejle. Har 

to børn.
Harald Thomsen er kommunelærer i Korsør. Var i mange år lærer ved Grindsted 

Realskole, blev derpå ansat ved Ansgarskolen i Slesvig, hvorfra han fornylig er 
vendt tilbage. Harald er stadig ugift.
Kristian Filskov (ikke opsporet), men er efter visse forlydender fabrikant af 
fyldepenne og -blyanter.

Dimittenderne fra 1922
Dimittendholdet fra 1922 måtte ved sit møde sidste sommer savne 

to kammerater, der begge er i Amerika. Den ene, Hans Herlev Nielsen, 
har skrevet til en af klassekammeraterne. Hans brev — med nogle 
udeladelser — gengives her:

Først må jeg sige tak for dit brev og for invitationen sidste juni, men 
som du nævnte i dit brev: Ontario er langt fra Danmark. Jeg vil også 
sige tak for hilsenen med alle de underskrifter, som jeg ikke har set i 
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over 30 år. Det er opmuntrende, at flokken fra 22 stadig hænger sam
men. Jeg mindes, hvad Futtrup sagde den aften i 1922: „Bliv ikke 
som ships that pass in the night". Da jeg har det privilegium at være 
en af de femten, skriver jeg dette brev.

Måske vil du undskylde, dersom jeg fortsætter på engelsk. It is not 
a case of allowing myself to forget the language of the country of my 
birth, even if I very seldom have the opportunity to speak it. I write 
to and receive letters regularly from my mother who, by the way, is 
surprisingly bright and active in spite of her advanced age (84). I 
think you will understand that one can put more suitable words on 
paper in a given time if one makes use of the language of everyday life, 
and reading English, even in my handwriting, should not cause you 
any difficulty. I also feel that if I am to write at all, it should be a little 
more than just a few words of bare statistics.

As I write these lines, stopping to let my thoughts go back the many 
years to when we were children, the boys in „matrostøj", the girls in 
youthful dresses, I think of you and the rest of the 15 —■ with sadness 
about Kaj Jespersen, we were such good friends, I think of the pleasant 
cherful times we had together, also about some of the things which I 
had not said or done; a particularly kind thought to „Nummer", to 
Johanne and Lydia — always willing to help with a translation when I, 
as usual, had neglected to do my homework — our „klasselærerinde", 
Jenny Dalgaard, Muk and Jens Futtrup, the man who was the greatest 
friend I have ever had, though little did I appreciate that fact at the 
time — and so on down the list of friends of long ago.

When I look at the facts of today, when I consider the undercreas- 
ingly difficult problem of keeping my waistline from expanding, (my 
wife refuses to believe that my clothes are shrinking), the top of my 
head which is completely devoid of any vegetation, when I try to read 
something without my glasses, (my daughter claims that there is no
thing wrong with my eyes but that my arms are not long enough), I 
can not help but feel the pressure of the many years.

It was kind of you to express an interest in my aktivities: Canada 
has been good to me, there are many good reasons for my feeling of 
gratitude towards this country of my adoption; though the first few 
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years here were a bit rough, they were well spent; they forced me to 
grow up, something which in my case took so many years longer than 
it takes most other people.

We came here to Deep River from Montreal in 1946, and there is 
no reason to think that we will ever move again; I enjoy my work 
very much, my job is interesting and with about as much responsibility 
as I am capable of looking after and, as you probably know, our efforts 
here are directed only towards the peaceful application of atomic energy. 
My position provides my wife and me with a pleasant and comfortable 
home as well as all the material things in life which one can reasonably 
expect; this project, as, as well as our nearly small town of about 3500 
is, for obvious reasons, located some distance from inhabited areas in a 
beautiful spot along the Ottawa river, actually on the edge of the exten
sive and almost roadless Canadian northland wilderness amidst rocky 
hills, lakes, rivers and great forests into which my wife and I enjoy 
going on camping and canoe trips, as did the Indians before us. My job 
requires that I travel now and then both in Canada and U.S., and as 
both my children are now adults, my wife very often comes along; in 
that way do we periodically enjoy what civilization has to offer, both 
culturally and materially.

My son is a graduate in forestry and my daughter in nursing, both 
are practising their professions, he in eastern Canada and she in a 
hospital in Ottawa.

My wife and I sometimes talk about a trip to Denmark, but for 
several reasons we have never got beyond the talking stage. We may 
never meet again, and the years may go on without any of us ever 
making actual contact, but in addition to tender feelings toward the 
country of my childhood, the land of my mother and my family, tre 
ties which bind us to Grindsted Realskole and Futtrups will, in my 
case, always exist and cause my thoughts time and again to wander 
back over the years to 1922.

Dersom du ser Futtrup en gang imellem, vil du være rar at give 
ham en hilsen fra mig. Det samme til Muk, fru Dalgaard og til hver 
enkelt af vore klassekammerater.

Og så til slut en venlig hilsen til dig selv, Helle.
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1948
Vi har ved henvendelse til Inga og Axel Hårder modtaget denne mor

somme oversigt og lader den ubeskåret indgå i årsskriftet.

Som bekendt plejer vi kun at optrykke navnefortegnelse over elever, 
der har taget eksamen for mindst 25 år siden.

Inge og Axel tog eksamen sammen her og er nu uddelerpar i Nr. Åby.

NAVN STILLING ADRESSE ANDRE OPL.

Martha K. Andersen afg. v. døden

Søren Eigil Bertram Værktojsmager 
ugift

1612N, Kingsley Dr. 
Hollywood 27 
California U.S.A.

Hans Hornhaver Bruun Kontorist v. Carlsberg
gift med Birgit, kontoi ist ved B.P.

Folehaven 57
Valby

Anne Herdis Christensen Sygeplejerske v. Rigshospitalet 
gift m. lærer Bent Jørgensen

Højbjergvænge 39 
Herlev

1 dreng
1 pige

Martha Frank Lærerinde
gift m. tømrer Chr. P. Ditlevsen

No skole 
No st.

1 dreng

Grete Stårup Frederiksen Husmoder
gift m. revisor Ebbesen

Kastrupvej 71“ tv.
København S.

1 dreng
1 pige

Anne-Birgit Friis Kontordame
gift m. bogholder Erik Vandvig

Tunøvej 12 
Esbjerg

Axel Hårder Uddeler
gift m. Inga Gejl

Brugsf. „Fremtiden” 
Nørre Åby

Poul Anders Hunsdahl Lærer
gift med lærerinde ? ? ?

Gyldenstenvej 12
Odense

Inga Gejl Jensen Ekspeditrice
gift med uddeler Axel Harder

Brugsf. „Fremtiden” 
Nørre Åby

Karen Sondergaard Jensen Husmoder
gift m. gdr. Herluf Skjoldbjerg

Hvejsel
Jelling

2 drenge
1 pige

Kurt Vestergaard Jensen

Inger Kristensen Husmoder
gift m. gartner Niels B. Schmidt

Lyhne 
Ølgod

afg. v. døden 
okt. 1955

Kaj Krongaard Kristensen Cand. med. vetr. 
ugift

Kildevældsg. 85“ tv.
København 0.

Bertel Pagh Kristensen Leder af et slagteri 
gift m. Anne Marie Johnsen

598 James St. S. 
Hamilton, Canada

Henning Kr. Gejl Lyngø Tandlæge, ugift
Alvgatan 51 E , Karlstad, Sverige

Skovlund 
Mølby

har arbejdet i 
Sverige fra 1 .-4.
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NAVN STILLING ADRESSE ANDRE OPL.

Werner Mikkelsen

Erik Nielsen

Revisor 
ugift

Kirkegade 15, Vejle 
privat: Brummersvej 6
Vejle

Grete Brink Nielsen Gift København

Grete Olsen Statsaut. barneplejerske 
gift m. speditør Jørgensen

Lille Kongensg. 45 “ 
København K

1 dreng

Jenny Olsen Kontordame
gift m. montør Michaelsen

Kær by vej 131
Vanløse

Dagny Pagh Husmoder
gift m. gdr. Arne Madsen

Blåhøj 2 piger
venter en dreng

Folmer Spicker Trafikassistent
gift m. Martha Skriver (årg. 47)

Vorbasse har fjernsyn — 
derfor ingen 
børn !

Ruth Staby Fotograf
gift m. fotograf Uno Åkerman

Kindhestegade 10
Assens

meget nygift 
(15.-3.-58)

Rudolph Winther Sørensen Udlært maskinassistent, nu 2. års 
lærling (købmand), ugift

Blåhøj har bil

Det første jubilæum —

At klokken slår og tiden går, er en gammel sandhed, som ingen 
kan benægte rigtigheden af. Man hører den vel oftest fra ældre menne
sker, som synes, at tiden går så alt for hurtigt, men også for de yngre 
årgange kan erkendelse dukke op, og man står pludselig en dag og 
siger: Hvor er egentlig alle de år blevet af? Netop i denne tid er vi 
vel nok nogle stykker, der i en ganske bestemt anledning stiller os 
selv det spørgsmål — fordi vi om kort tid kan fejre vort første rigtige 
jubilæum —■ ti-årsdagen for afskeden med Grindsted realskole. Ved en 
sådan lejlighed synes man, at disse ti år — hvor meget de end har 
budt på af store ting for én selv — er gået alt for hurtigt. Og tænker 
man sig lidt om, står dagen, hvor man fik sit eksamensbevis udleve
ret, helt klar i erindringen. Man husker den højtidelige stund, hvor 
man sad dirrende af nervøsitet og ventede på at se resultatet af eksa
men og af de fire-fem års skolegang nedprentet på et dokument, som 
man vidste der ville blive spurgt efter, når man om kort tid skulle 
enten videre mod en studentereksamen eller ud og „være sin egen 
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herre". Helt på bar bund med, hvilket tal der ville stå på eksamens
beviset, var man naturligvis ikke, for hvor mange papirlapper var ikke 
i de sidste dage anvendt til at regne karakterer sammen på — i reg
len dog med forskelligt resultat, alt efter om man var i det optimistiske 
eller det pessimistiske hjørne! Inderst inde sad man naturligvis og 
håbede på, at optimisten fik ret — for pludselig kunne man jo godt se, 
hvor vigtig en sådan eksamen egentlig var. I denne meditationens 
stund dukkede også skrupierne op om, hvorvidt man nu havde været 
så flittig, som man burde, og hvor mange af os kunne med lysende 
samvittighed sige ja hertil? Selv de med de fineste eksamensresul

tater fandt vel, at de kunne have nået endnu mere, hvis der ikke lige 
havde været det... og det. . .!

Og dog viste det sig så sidenhen, at det slet ikke var eksamensbevi
set, der fik vore tanker til at gå til Grindsted realskole. Det var tvært
imod de udefinerbare værdier, vi havde fået med os. Det kunne være 
ting, en lærer havde sagt, når han eller hun gik uden for sit emne, 
kammeratskabet, sammenholdet især i det sidste år — altsammen vær
dier, som ikke kan måles i en karakter, men som alligevel var noget 
af det væsentligste ved denne skole med dens atmosfære af noget rigtigt.

Else Arne Larsen, f. Lund.

40 års jubilarerne
Det meget fine hold fra 1918

Ellen Birtha Elisabeth Larsen Damgaard, nu gift Mørch, Toftegård s allé l1, 
Valby.

Immanuel Dræbye — kan jeg ikke finde.
Jens Weise Hansen, rejste til U.S.A.; nu afgået ved døden.
Helge Holt, Skarrild pr. Kibæk.
Hans Peter Bernhard Holst, bankmand — har ikke kunnet findes.
Lars Jensen, Vestergade, her, nu Lars Iversen.
Fru Ketty Licht, her.
Ellen Møller — kan jeg ikke finde.

Elly Zelia Nielsen, nu iflg. navneforandring Elly Kyrsted, Klingseyvej 37 \ 
Vanløse.
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Sylvia Nielsen, gift Bjerg, Løvlund.
Tove Glavind (Rasmussen), gift Boller-Larsen, Tværvej 1, Brønshøj.

Censorer ved denne eksamen var:
Professor Foldberg (afløst af skolebestyrer Hauge).
Skoleinspektør Kristensen.
Overlærer Hertel.
Overlærer M. C. Jensen.
Ovenanførte var beskikkede.
Fru Birkedal
Fru A. Christensen
Dalsgaard (Kolding).
Førstelærer J. K. Nielsen.
Eksaminatorerne var:
Jens Futtrup............................................... Dansk og engelsk samt regning.
E. P. A. Jensen........................................... Tysk og Geografi.
P. Kjeldgaard............................................. Historie og naturhistorie.
Jenny Tolstrup (Dalgård)........................ Matematik og fysik.

Fru sagfører Licht (Ketty) har opfordret alle på holdet til et besøg 
hos sig den 21. juni.

Vi takker Ketty Licht for arbejdet med at finde frem til anførte elever 
fra 1918- Niels Krogsgård.

(Kanwd, oktober iggy.

Share Grindsted Glealskøles Slevforening I

Smk jor venlighed mod en gammel mand, den 28.

Trøstig fremad.

Tændt er fyret.

Selers

og tyns tfuttruft.
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Fra Grindsted Realskoles barndomsår

I de to første årsskrifter har jeg fortalt træk fra den del af skolens 
første tid, som jeg kom til at medopleve. Men en væsentlig del af sko
lens „barndom" ligger jo forud for den tid, Muk og jeg fik del i: 
årene helt fra skolens start og op til 1914. Disse år må ikke gå af 
glemme. Jeg tror, redaktionen nu bør få nogle af dem, der var med 
i skolens allerførste tid, til i de næst følgende årsskrifter at fortælle 
om skolens tidligste barndomsår — årene indtil 1914.

Det er på tide, dette bliver gjort. Skolens elever fra den tid er jo 
allerede nu nogle ret gamle piger og drenge. Nu må de til at fortælle 
om deres skoletid, det afsnit af skolens historie, som er mest udsat for 

at blive glemt.

I forventning om, at redaktionen heri vil være enig med mig, vil 

jeg så her afrunde mine bemærkninger om skolens barndom med lidt 
om de sidste år af denne barndom.

Hvornår slutter egentlig Grindsted Realskoles barndom? Ud fra den 
usikkerhed, der i lange tider var over skolens liv, må det vist hævdes, at 
den sent nåede at blive voksen. Dens opnåelse af eksamensret 1917 
betegner ikke, at dens barndomstid er forbi. Det var ikke — således 
kan jeg godt se det nu —■ en i pædagogisk og økonomisk henseende 
konsolideret skole, der i 1917 fik ret til at afholde præliminæreksa
men. Det var vist mere en tiltro til skolens fremtid, end det var den 
aktuelle vurdering af skolens øjeblikkelige tilstand, der var udslag
givende, da myndighederne gav den eksamensret.

En af grundpillerne til denne tiltro til fremtiden var naturligvis 
forventningen om, hvad de nye jernbaneanlæg fra 1914 og følgende 
år ville komme til at betyde for byens og dermed også for skolens vækst.

Byen fik også en sund og jævn vækst lige fra den tid. Men jævnheden 
i skolens udvikling kan først konstateres i slutningen af 1920’erne. 
Skal udtrykket „barndomsår" fra overskriften fastholdes, må det vist 
siges, at sådanne år varer ved til hen omkring 1. verdenskrigs slut- 
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ning. Om man så vil kalde tiåret derefter med de store svingninger 

i elevtallene for skolens lømmelår ■— nogle lange lømmelår — får 
stå hen. Fastholdes udtrykkene, bør det tilføjes, at både barnet og løm
melen kom til at opleve manges godhed og støtte.

Lad så et par træk mere fra skolens barndom afslutte denne gam
melmandssnak om den nu så fjerne tid. Og jeg holder mig i det 
væsentlige til tiden under første verdenskrig — altså tiden før den 
nye byggeperiode, før elevforeningens tilblivelse og før elevrejsernes 
begyndelse.

P.S. Kjeldgaard, der havde været lærer ved skolen under min solda
tertjeneste ved sikringsstyrken, blev medejer og medbestyrer 1917—21. 
Dette gav Muk og mig lejlighed til at tage et års kursusophold i 
København. Egentlig er det mærkeligt, at skolens byggeperiode ikke 
indtræder i Kjeldgaards tid. Han blev i sin Grindstedtid medejer af flere 
byggegrunde, blev medinteresseret i brunkulsudvinding og var i det 
hele en mand med sans for praktiske foretagender. Men han var 
også en praktisk pædagog, hvilket følgende situation kan vise. Om 
han under forløbet af denne var inspireret af Salomo (1. kong. 3,24), 
ved jeg ikke. Men situationen var denne:

To drenge slås i et frikvarter om et sjippetov. Kjeldgaard skrider 
ind, hører med dommermine og i tavshed på de stridende parters 
højrøstede påstande om ejendomsret til tovet — hvorefter han, fortsat 
tavs, tager sin svanekniv op af lommen og skærer tovet midt over. Så 
kan hver af drengene sjippe med sit stykke.

Kjeldgaards senere kone, frk. K. Hansen, underviste i den tid nogle 
år ved skolen, og hans søster Dorothea, nuværende oversygeplejer
ske i Århus, ledede en tid skolens kosthusholdning. Nuværende over
lærer Ankjær, Fredericia, var en af eleverne påskønnet lærer. Længst 
virkede ved skolen blandt periodens lærere fru Jenny Dalgaard Jør
gensen, nu også overlærer i Fredericia. Hun blev ved skolen i 9 år. 
Mange flere end hendes egne elevårgange kender hende og hendes 
trofasthed mod skolen gennem mange år siden.
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Og eleverne i denne første tid: Laurids K., der i den brændsels
trange tid hentede tørv i rosinkasser fra hjemmet i Sønder Omme, 
Svend M., der undertiden gemte sig under sengen, når Muk gik rundt 
og sagde god nat til kosteleverne, Harald E., der som fornuftig ældste- 

elev havde prærogativer blandt kosteleverne, Hans Herløv, der legede 
Den krøllede Frits med os, Methea, hvis far imponerede hele skolen 
med at kunne lange Blicher-citater udenad, de 3 piger fra Løvlund: 
Ketty, Nanna og Sylvia — nej, det går ikke at lukke op for den erin

dringspose. Nu, så længe efter, synes jeg, at hver enkelt af denne perio
des elevflok står særlig klart i erindringen, skønt de hører til den 
Grindstedtid, der for os ligger fjernest årstalsmæssigt set.

Men uforklarligt er dette vel ikke. Vi var ikke så mange ialt, og hver 
nykomling i elevflokken kom til os som et nyt, venligt håndslag fra byen 
og egnen.

Muk og jeg sender hjertelig hilsen til alle gamle venner i og fra Grind
sted.

Hanved, den 12. april 1958. Jens Futtrup.

Så gik det første år
Det er faktisk nu efter snart et års forløb, at tingene rigtigt har fæst

net sig hos mig. Det hele har lagret sig, og de helt nye indtryk, som 
omvæltningen bragte os, er lidt på afstand. I det efterfølgende vil jeg 
forsøge at fortælle, hvad der rører sig i en emigrants sind og tanker — 
eller i hvert fald, hvad der rørte sig i mig:

„Hvor meget tror du nu, du kan skrabe sammen af rede penge for 
vore ting? Er der nok til at dække de første udgifter? Ja, måske!" Med 
vemod ser vi folk komme og hente mange kære ting, som vi møjsomme

ligt havde fået anskaffet gennem lange tider. — „Hvad er det, du har 
indladt dig på?" Hjertet banker lidt stærkere end ellers, efterhånden som 
tiden nærmer sig for afrejsen, som indtil nu har stået som et „noget", 
man ikke er rigtig klar over, hvad er. Tal, billetter, bagage, afsked, 
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oplevelse, alskens ord, som man hidtil har talt om som noget uvirkeligt 
er ved at blive realiteter, som man står fremmed overfor.

Pludselig får man betænkeligheder. Men alt er efterhånden klart. 
Afsked med venner og familie er overstået, lejligheden står tom med 
nøgne vægge, i disse rum har vi levet og været lykkelige. — Det er, 
som om man bliver tom indvendig, har ingen modstandskraft mere. Det 
er, som alt vil holde een tilbage, og i den anden ende af snoren træk
ker „det uvisse", eventyret, og alt dette „noget", man ikke kan forklare.

Den store damper ligger ved kajen og sluger en masse mennesker, 
der godvilligt lader sig æde. Masser af mennesker, hver med deres tan
ker, står på kajen og ser deres kære gå om bord. Mens jeg står og tænker 
på alt dette, taler jeg med mine egne venner om dit og dat. Prøver en 
vittighed for at dæmme lidt op for de følelser, der ellers nemt kunne 
løbe løbsk. Men den falder til jorden.

Man kan ikke få tiden til at gå. Nej, lad os nu komme af sted. En 

tåre presser sig på. Nej, du vil ikke. Højttaleren mudrer en besked om at 
gå om bord. Min lille datter på 2 år står uanfægtet med sin bamse og 
sin dukke og holder sin far i hånden. Det er så trygt. Hun skulle bare 
vide, hvad han tænker. Min søn Peter på 4 år er anderledes imponeret 
af det flotte skib, vi nu skal sejle med til Canada. For ham kunne det 
lige så godt have været storebæltsfærgen. For i hans livlige og vidunder
lige drengeverden er der nok ikke meget begreb om, hvad vi står overfor. 
Han skal bare til Canada. — Ja, — ja — da —! Så må vi til det! Farvel 
— for nogens vedkommende for stedse. For andre et: På gensyn! Og 
atter for andre et: Måske? — Held og lykke! God rejse! Skriv snart! 
lyder til os. Et varmt håndtryk, og øjne, der siger mere end ord. -— 
Deres billet, hr! — Med ét skal man til at tænke på helt andre ting. 
Rejsen er begyndt. Med et plask havner den sidste trosse i vandet. Af
standen mellem det kære gamle land og skibet bliver større og større, 
og de derinde på kajen bliver mindre og mindre. Til sidst er de helt 

borte. Vi følger dem i tankerne på deres vej hjem til deres kære hjem 
med de velkendte stuer, hvor vi har festet — har prøvet på at finde ud 
af mangen en vanskelighed, som dagliglivet af og til bekymrer os med, 
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og hvor vi har arbejdet sammen. — Langelinje sakker agterud. Bygnin

gerne bliver grå og slørede. Slæbedamperen har endt sin mission. Og 
den store kolos hilser med flaget et sidste farvel — vi er på vej.

Bum. „Your passport, sir!" Ja, så svirrede det med engelsk om ørerne 
på een. Vi blev samlet til kontrol i en stor sal, hvor vi efter et par 
timers venten fik stemplet vore pas, undersøgt lægeattester og lignende, 
og så sad vi i en anden sal og ventede på vore landstigningspapirer. Dem 

fik vi omsider. Og så kom vi op i alle tiders rædsel af et tog. Plyds- 
møbler — og helt igennem dårligt. I dette monstrum skulle vi blive, 
til vi 2 døgn efter nåede Montreal. Intet kunne vi se eller foretage os. 
Alt var frosset til med is. Der var dog varme i toget om dagen, men 
meget lidt om natten. Børnene skulle helst sove, og vi ville også gerne 
have en lur. Vi var trætte og følte skibsdækket under os endnu. Så bræk
kede vi simpelthen ryglænene ned og fik anbragt børnene der, tildækket 
med frakker og i hver sin sovepose. De sov trygt og lunt. Toilettet var 
et mareridt. Ingen vand. Og fyldt med papir, poser og alskens andet. 
Men vi klarede skærene.

Når vi standsede ved en station, løb jeg ud for at få cornflakes og 
mælk, og til os — kaffe. Vi rullede videre mod Montreal og fik at 
vide, at vi skulle lige over i det vestgående tog. Men ak! Vi blev rullet 
ind på et sidespor og måtte tilbringe endnu en nat i „Himmelekspres
sen", og den var kold, for det frøs 30 grader C. Men vi fik da et par 

timers søvn og fik hentet kaffe og mælk på en nærliggende kantine. 
Det gjorde godt. Vi kom så med en bus C.P.R. (Canadian Pacific Rail
ways), den, vi havde gæstet, var C.N.R. (Canadian National Railways). 
Det var i sandhed som at vågne op efter en ond drøm. Et vidunder af 
komfort og service. Udsigtskuppel på taget, spisevogn, om end lidt dyr. 
Rent og pænt helt igennem. Ryglænene på sæderne kunne slås ned, så 
vi halvt om halvt lå ned og kunne blunde lidt. Vi kørte og kørte. Det 
var ved at gå op for os, at det vist var et stort land, vi var kommet til. 
Skove, skove — bjerge. Vi passerede gennem tunneler, langs mægtige 
søer, ud på prærien, der strakte sig, så langt øjet rakte.
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Peter og Sydde traskede hjemmevant rundt i toget. Snart var de oppe 
i udsigten, og snart var de nede. Peter havde hurtigt lært det første 
engelske ord. Han og kokken forstod hinanden særdeles godt. Når Peter 
bare sagde Ice Cream, så fik han det. Han var ofte ude hos kokken.

Vi nåede Winnipeg om natten, og det frøs stadig 30 grader. Her fik vi 
kaffe, og så gik det slag i slag, til vi hørte over radioen, at vi 
ville være i Calgary om halvanden time. — Jeg sank en klump i hal
sen. ■— Nu skal du altså ikke længere. Nu er der ingen andre end dig 
selv til at sørge for resten.

Vi kom i tøjet, fik pakket sammen, og så stod der Calgary med 

store bogstaver på stationen. Der stod vi. Ved vejs ende, med Peter og 
Sydde i hånden og vore kufferter rundt om os. (I dag løber det mig 
trods alt koldt ned ad ryggen ved at tænke på den dag). Toget forsvandt. 
Ingen kendte vi. Intet arbejde. Ingenting. Nå, vi gik til sagen. Kom ind 
på selve stationen, fik talt med oplysningen, der anviste os et midler
tidigt sted, vi kunne være. Vi tog en taxa dertil, og det viste sig at 
være et mellemstort hus med plads til flere familier, der hver fik anvist 
et værelse, fælles køkken og bad, og vi var glade, da vi den første aften 

gik i seng. En seng, der hverken rullede eller gyngede.
Om de 14 dage, vi var der, kunne fortælles meget. Det er iøvrigt et 

opsamlingssted for emigranter. Der kom og gik folk, danske, hollæn
dere, tyskere, jugoslaver, franskmænd og mange andre nationer. Og vi 
kom alle fint ud af det sammen. Vi begyndte at søge arbejde, blev til
meldt byen, og det med at søge arbejde var svært. 7000 arbejdsløse — 
vi var lidt bekymrede, da jeg havde besøgt de mejerier, der var i byen, 
med negativt resultat. Jeg var ved at tænke på at søge ved jernbanen, 
da de altid kunne bruge folk til liniearbejde. Det var dårligt betalt, 
men et job.

Så en dag var der telefon til mig. Jeg sagde: „Til mig!" „Yes, You! 
En mrs. Jensen vil tale med dig". Og her traf jeg et menneske, der siden 
da har betydet meget for os. Hun er en ener. Hun hentede os en aften 
og kørte os til High River, en by 60 miles sydpå, hvor der var en dansk
født mejeriejer, der gerne ville tale med mig. Atter et par dages 

45



venten. Atter negativt resultat. Men så gik der hul på bylden, takket være 
tante Jensen. Jeg fik senere at vide, at hun havde henvendt sig til stats
kontrollen i Alberta, og dagen efter kom jeg i arbejde og har haft 

samme plads siden. Jeg fik lidt betænkeligheder den første tid, fordi 
hun ville gøre så meget for os for intet. Men der var nu ingen speku

lant eller gangster i hende. Hendes afdøde mand var dansker, og hun 
havde lovet sig selv at give danskerne en hånd, når de som vi kom tom
hændede hertil. Hun er fantastisk.

Vi fandt nu en lejlighed gennem avisen og slog os ned. Vores gods, 
som efter oplysning hjemmefra ikke kostede mere end 12 dollars i forsen
delse, måtte vi betale 60 dollars for at få. Og slige ting hændte der en 
del af.

Den første tid sad vi på gulvet og brugte 2 kufferter som bord. Vi 

havde de nødvendige grejer, såsom 4 tallerkener og 4 skeer og lignende 
pakket sammen med vor håndbagage, så vi klarede os fint. Vi sov på 
gulvet — og så hørte vi om The Salvation Armi, der havde et „loppe
torv" med billige ting. Plus et par og tyve æblekasser samt lidt borde 
og stole fra Salvation fik vi os forbavsende hurtigt indrettet. Da så vor 
store kasse kom, syntes vi, at vi boede fint. De kendte ting hjemmefra 
kom på væggene, og vi tjente nok til dagen og vejen. En sommer stod 
for døren. Vi var heldige. Glade. Taknemmelige. Og vi var i gang.

Canada er et dejligt land, men der skal arbejdes og arbejdes hårdt. 
Men ser canadierne, at man er reel og stræbsom og vil gå ind for sit 
arbejde og de canadiske metoder og skikke, så er de imødekommende, 
hjælpsomme og omgængelige. Canadierne er nye folk, forstået på den 
måde, at de ikke som vi er opvokset i et historisk ældgammelt konge
dømme. De lever i et nyt land, og det er mange gange svært for os at 
følge dem og forstå dem. De er frie i deres tanke og væremåde. Det er 
ligegyldigt, om en mand laver smør, eller om han fejer gader. De er 
glade og tilfredse mennesker, er stærkt tilknyttet deres kirke, og der er 
alle arter af kirkeretninger. Ingen statsstøtte, så derfor betyder kirken 
mere for dem, end den gør for mange hjemme. Vi er ofte i den danske 
kirke her, og vi har mødt venner og venlighed der. At der så er ting, 
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vi ikke bryder os om i deres kirkeform, er en anden ting; vi må lære 
at forstå også dette på canadisk.

Byen ligger mellem høje bakker, omgivet af den skønneste natur. 
Bjergene kranser horisonten med takkede, snedækkede tinder, og de sy
nes ofte så nære, at man kunne cykle ud til dem, men de ligger 80 
miles borte. Byen er ny med pæne, rene gader, og der er ikke mange 
højhuse. Her har hver mand sit eget hus, sin bil og sin have. Om de 
sociale forhold kan jeg fortælle, at her er sygeforsikring, aldersrente, 
arbejdsløshedskasse, fri poliovaccination, ordens-, færdsels- og kriminal
politi, domstole, fødevarekontrol o.m.a., der hører et velordnet samfund 
til. Hospitalerne er ovenud smukke og moderne, men dyre at besøge, 
det koster 18 dollars pr. dag at ligge der som patient + operation og 
medicin. Men ved ulykker, som for mit vedkommende — en brækket 
hånd — betaler firmaets forsikring alt.

Det første år er gået, og hvad har så året bragt os? Det må siges 

straks, at det ikke har bragt os andet end godt. Der har været vanske
ligheder, der skulle overvindes, og de vil vel stadig melde sig. Men så 
vidt jeg kan se, så ville det have taget os flere år at nå det tilsva
rende hjemme. Vi har fået et dejligt isskab, der kan rumme mad nok 
til i hvert fald en uges tid, selvtændende gaskomfur, et tip-top kamera, 
klaver samt vore stuer møbleret. Hund og kat og nok at spise hver dag. 

Men vi har også måttet slide bravt i det. Hør bare: min kone går i 
skole 2 gange om ugen, passer hjem og børn mønsterværdigt. Hun har 

et job med at gøre rent i en forretning hver aften. Jeg har mit ar
bejde på mejeriet om dagen, sangelever om aftenen, et dansk kirkekor 
at passe, har sunget i radioen og i flere kirker, skal have koncert i 
april samt en ny radioudsendelse i april, har sunget for CBC og er i 
tiden spændt på, om den månedlige danske udsendelse bliver vedtaget 
(den skal jeg lede). Jeg er i gang med et sprogkursus på universi

tetet. Ja, og så skal der være tid til at lege med ungerne - det er der også.
I kan se, at der da er sket noget i det forløbne år. Her er afgjort dejligt. 

Nu håber vi, at alt bliver ved at gå så godt.
Mange hilsener, Aage Kisner.
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Hvordan er det at være landmand i dag?

Til dette spørgsmål er der i øjeblikket kun et svar: økonomisk dårligt. 
Om landmanden ved mange kun, at han altid klager sig, men i øjeblikket 
er der virkelig grund til det, og i almindelige bedrifter klarer vi os kun 
ved at undlade at investere i bygninger, inventar, grundforbedring og 
privatforbrug. Men det vil sige, at vi tærer på bedriften, og det går ud 
over håndværk, industri og handel.

Andre frie erhverv har også deres vanskeligheder; arbejdsløs bli

ver landmanden aldrig, og landbrugets vilkår har altid bevæget sig i 
bølgegang.

Ved valg af erhverv er det naturligt først at se på forældrenes stilling, 
og jeg har aldrig haft lyst til andet end landbrug.

Det er lysten, der driver værket, og det gælder især landbruget med 
dets lange arbejdstid i al slags vejr, søndagsarbejde, de mange skuffelser 
med eventuel sygdom i mark og stald, vejrets luner, som påvirker arbej
dets gang og avlens størrelse. Hertil kommer usikkerheden med afsæt
ning og priser.

Den friske luft og det sunde, stadigt afvekslende arbejde med den 
levende natur får landmanden til at glemme den lange arbejdstid. Han 
ser forholdsvis hurtigt resultatet af sit arbejde, og søndagsarbejdet med 
dyrene går på skift og bliver en vane, som man ikke generes væsentligt 
af. Mekaniseringen har lettet arbejdet, så de unge landmænd er blevet 
rankere i ryggen.

Selv om landmanden er mere bundet til sit arbejde og tit har en meget 
lang arbejdsdag, er han sin egen herre og kan tage fri, når han vil. 
Men vilkårene er dog strammet sådan i de senere år, at på almindelige 
gårde, hvor husbonden tidligere kunne nøjes med at være driftsleder, må 
han nu selv udføre mands arbejde.

Når der er fremmed medhjælp, kan man få mere frihed. Men børnene 
lever mere med i arbejdet, hvor kun de hjælper far og mor. Familie
livet med den fælles interesse i arbejdet og bedriften og børnenes sunde 
opvækst er af stor værdi i landbruget.
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Den, der tænker på at blive landmand, kan prøve det et år eller to. 
Det giver kræfter og sundhed, og det er gode ting at have, selv om man 

går ind i andet erhverv. Men det er ikke let at komme i gang med egen 
bedrift, siger man. Jeg mener, det har aldrig været lettere; men det 
forudsætter, at den unge mand sparer op. Han får aldrig mere sikre 
kår, og lønnen er stor nu.

Hvis han blot sparer 1300 kr. årligt i 10 år, har han med renter 20.000 
kr. + tillid, så han kan låne 20.000 kr. yderligere — 40.000 kr. til at sætte 
i en bedrift.

Bedriftsstørrelsen bestemmer ikke det økonomiske eller menneskelige 
udbytte.

Jeg har haft en karl, hvis far sagde, at hans drenge skulle klare sig 
selv. Da karlen var 27 år, havde han 30.000 i sparekassen, lånte 30.000 
kr. og udbetalte 60.000 kr. i en gård, før han meddelte sin far det. Des
uden lånte han 5.000 kr. til driftskapital. Han var ivrig gymnast, formand 
for idrætsforeningen, havde været soldat og på landbrugsskole. Han var 
altså ikke blot en slider, men han var også vågen. — Samtidig rejste 
en karl, der ikke havde en krone i sparekassen.

Jeg er blevet spurgt, om mit erhverv har indfriet mine forventninger 
med hensyn til arbejdsglæde og økonomisk udbytte.

Med hensyn til arbejdsglæde — absolut ja. Der er så mange forskellig
heder i landbruget, at „en bonde bliver aldrig klog”. Der er stadig nye 
problemer, som fanger interessen.

Angående det økonomiske — knap nok. Jeg mener, det øvrige sam
fund med tiden er foran med at udnytte de store fremskridt, landbruget 

har nået ved øget indsats, ved større produktivitet og udbytte. Land
brugets indkomster er ikke blot privatforbrug, men også afbetaling og for
bedringer i bedriften.

Gården her er ikke kommet i den orden, jeg regnede med, da jeg 
begyndte. Jeg havde regnet med, at det var sket til kobberbrylluppet; 
nu håber jeg, det er opnået til sølvbrylluppet.

Men jeg klager ikke; for jeg har et godt helbred, en god kone og 5 

raske børn.
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Gode skolekundskaber hjælper til at forstå det praktiske arbejde. Det 
mekaniserede og intensive landbrug kræver omtanke.

Lyst til arbejdet, et godt helbred, en alsidig praktisk uddannelse, et 
landbrugsskoleophold og så en god kone, det mener jeg er betingel
serne for at blive den økonomisk frie bonde, som er den frieste mand 
i Danmark.

Røjlund, april 1958. Jens Straarup.
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Medlemsliste 1958
Æresmedlemmer:

Ellen og Jens Futtrup, 
Hanved, Flensborg.

1954 Aaskov, Frede, Grindsted.
1954 Agersnap, Morten, 

c/o Julie Agersnap, Hvid- 
ovrevej 45 Al, Valby.

1953 Akselsen, Inge Marie, Hej ns
vig St.

Albrechtsen, Rita, damefrisør, 
Sønderby, Grindsted.

1922 Almstok, Inger, De gi. hjem, 
Hejnsvig.

Andersen, Axel, glarmester, 
Nørregade 23, Grindsted.

1954 — Bjarne E., Bjørnsonsvej 26, 
København Vb.

1952 — Ellen, f. Mortensen, Post
kontoret, Nykøbing S.

— Edel, »Lindholm«, Tim St.
1956 — Hans Chr., gymnasieelev, 

Thorkild Andersen, Grind
sted.

1957 — Knud Møller, Vandel.
1957 — Leif Mathias Engdal, Tofte- 

rup.
1957 — Ole Borg, handelslærling, 

Tofterup.
1953 — Ragna Jøker, Skovløber

vænget 3, Fredericia.
1956 — Anne Marie, Morsbøl pr. 

Grindsted.
1950 -—- Ejgild, Colbjørnsonsgade, 

København V.
1942 — Elof, bankassistent, Herning 

Handels- og Landbrugsbank, 
Herning.

1942 -— Elna Linnet, lærerinde, 
Danish Missions Giris 
School, Aidens Valley, Aden, 
S. Arabia.

1954 — Else Marie, Skovlund pr. 
Mølby.

1930 — Erna Skovborg, f. Pedersen, 
Vestergade 39, Vejle.

1954 — Hans Erik, Algade 45, 
Ringe.

— Helene M., postelev, Post
kontoret, Herning.

1939 —• Helge Søgaard, bankfuldm., 
Andelsbanken, Vejle.

1950 — Jørn Clausen, Brugsforenin
gen, Bække.

1949 — Kurt, elektriker, Filskov sk., 
Filskov.

1955 —- Lis Rahbek, sygepl.elev, 
Krogen, Grindsted.

1957 — Ove, gymnasieelev, Borger
gade 19, Grindsted.

1921 — Tage, skrædermester, Bor
gergade 19, Grindsted.

— Thorkild, bogtrykker, 
Grindsted.

1929 Andreasen, Arne, civilingeniør, 
»Nordkemi«, Næstved.

1931 — Karen Elin, »Nordkemi«, 
Næstved.

1953 — Jens, »Nordkemi«, Næstved.
1955 — Ole, »Nordkemi«, Næstved.
1933 Andresen, Kirstine, Chr. Lunds- 

gaardsvej 14, Grindsted.
1957 Ankersen, Peder, Sdr. Omme.
1955 Arens, Mogens, handelslærling, 

Nygade 22, Grindsted.
1951 — Sven Preben, Nygade 22, 

Grindsted.
1956 Arentoft, Birgit, c/o Niels Aren

toft, Vorbasse.
1957 Arnbjerg, Jens, Vorbasse.
1955 — Ida, Vorbasse.
1956 — Martin, Vorbasse.
1937 Bach, Anders J., revisorass., 

Vardevej 36, Esbjerg.
1953 —■ Kresten, Krogager.
1957 — Martha, Dalgas vej 3, 

Grindsted.
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1949 — Petra, Kommunekontoret, 
Varde.

1955 Baggesgaard, Åge, manuf.lærl., 
»Magasin du Nord«, Grind
sted.

I945 — Niels Jørgen, Borgerg. 33, 
Grindsted.

1942 Barslund, Henry, købmand, 
Barde, pr. Herning.

1957 Bech, Peder, Sølyst, Hjerting.
1957 Balle, Niels Chr., seminarieelev, 

Bække.
1952 Bendixen, Boris, 

Svends Alle 69, Gladsaxe.
1954 — Cyril, 4. maj kollegiet, 

Frederiksberg Bredg. 13 B, 
København.

-— Ole, snedker, Skolegade 7, 
Grindsted.

1948 Bertram, Eigil, 332 Downer 
Place, Aurora 1 II.

1957 Birch, Tage Vind, Hotel Trold
høj, Troldhede.

1925 Birkelund, Dagny, f. Holdt, Ce- 
mentvarefabriken, Vorbasse.

1957 Birkelund, Mona, Vorbasse.
1944 Bitsch, Arnfred, kommunelærer 

Værebrovej 14, Bagsværd.
1931 — Daniel, pastor, 14, Rundal- 

la Road, Madras 7, India.
1950 — Roald, Amagerbrog. 62, 4., 

København S.
1952 Bjeldskov, Inger, Solsortev. 3, 3- 

Silkeborg.
1942 Bjerre, Aase, f. Slyngborg, 

bibliotekar, Bregnevej 7, 
Odense.

1939 Blynning, Rikardt, kontorist, 
Jyllandsvej 12B, 1. tv., 
København F.

1953 Boe, Jørn, Brande.
1933 Boesen, Ebba, f. Ernebjerg, 

Ernst Bojesensv. 5 A, Holte.
Borch, Elsa, handelslærling, 

Sdr. Omme.
1949 Botne, Ruth, f. Mogensen, 

Niels Steensensvej 12, 
Bolbro, Odense.

1947 Brandt, Aase, kontorist, 
Jyllandsgade 139, Esbjerg.

1954 Bredlund, Erik, Storegade, 
Brande.

1950 Breinholdt, Per, Lohses Bog
handel, Varde.

1947 Bremer, Holger, telegrafass., 
Sognegaardsalle 78, 2., tv., 
Valby.

1957 Bruun, Johan Dejgaard, 
dyrlæge, Nordenskov.

1950 Brus, Karen, barneplejerske, 
Stationsvej 1, Snekkersten.

I949 Buch, Lilli Maria, kontorist, 
Stormgade 26, st., Esbjerg.

1949 Bøgedal, Asger, maskinarb., 
Østergade 15, Vejen.

1956 Bøjgaard, Jytte Arvad, Blaahøj.
1952 Carlsen, Ib, Stjernholm A, 

Horsens.
1949 — Gunhild, f. Præstegaard, 

Stjernholm A, Horsens.
1957 Carstensen, Holger, Landgilde

vej 6, København S.
1936 Christensen, Arnold, bogholder, 

Svineslagteriet, Holstebro.
1937 — Martha, f. Lorentsen, 

Hundstrup brugsforening 
pr. Vester Skerninge.

1953 — Bente Rørbæk, 
Borgvold 10, Vejle.

1957 — Birgit, handelslærling, 
J. P. Jensensv. 8, Grindsted.

1957 — Boye Horsted, Krogager.
1924 — Carl, Irs.sagf., Hornslet.
1955 — Carl, kontorelev, Bremens- 

gade 24, 1. th., Kbhvn. S.
1941 — Carl Otto Husted, 

Damvejen 18, Ribe.
1952 — Dorete, f. Bøjgaard, Køb- 

mandsbandelen, Karl
minde pr. Hundested.

1941 -—• Ellen, »Mosegaarden«, 
Blaahøj.

1957 ■—- Else Marie Vibe, 
Høllund, Vorbasse.

1953 — Erwin Tågelund, Næsby- 
holmvej 22, Brønshøj.

I934 — Gunnar, Brugsforeningen, 
Grindsted.

1955 — Henry, Hellevad Mejeri, 
Hellevad.

I927 — Julie, f. Engelbrecht Chri
stiansen, Brandstationen, 
Fredericia.
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1937

1945

1945

1946

1944

1931

1947

1950

1923

1955

1957

1951
1955

1926

1932

1919

1938

1947

1923

1954

— Jørgen Reimann, inst., Tril- 
lerup pr. Dræby, Odense.

-—■ Torben Søholt, journalist, 
Aalborg Amtstidende, 
Aalborg.

— Jørgen Søholt, journalist, 
Emdrupvej 37, 2., Køben
havn 0.

— Kaj Rørbæk, kontorist, 
c/o M. Jørgensens Frøhan
del, Grejsdalen, Vejle.

— Kaj Søby, kommuneass., Da
lum Rådhus, Fruens Bøge.

— Vagn Nørlund, kriminalbtj., 
Rudolph Wulffsgade 26, 
Århus.

— Kamma, Mødrehjælpen, 
Møllegade 20, Sønderborg.

— Svend, kontorist, Nørreg., 
Grindsted.

— Thomas, inspektør, Chri- 
stiansv. 23, Char lottenlund.

— Ulla Horsted, spareks.elev, 
Sparekassen, Grindsted.

Christiansen, Agnes, f. Schle- 
baum, Sofievej, Billund.

— Birthe, damefrisørinde, 
Jernbanealle, Vamdrup.

— Carl Rich., »Hobby«, 
Billund.

■— Else, fysioterapeut, Århus.
— Jens Oluf, værktøjsmager

lærling, »Lego«, Billund.
— Poul Henry, manufakturh., 

Borgergade 15, Grindsted.
— Esther, f. Olesen, Borger

gade 15, Grindsted.
— Signe, f. Schiørring, 

Slotsgade 8, Hillerød.
— Svend, forretningsbestyrer, 

Midtjyllands Udsalg, 
Grindsted.

Clausen, Jørn, Bække.
Dalentoft, Harald J., driftsleder, 

Jyllandsgade, Grindsted.
Dalgas, Bent Vinding, 

Østergade 1, Grindsted.
— Esther, f. Nielsen, 

Østergade 1, Grindsted.
— Jytte Vinding, 

Østergade 1, Grindsted.

1954 Danielsen, Jørgen, kontorist, 
Nørre alle 24, Grindsted.

Degn, Hertha, f. Kaalund, 
Jernbanegade 5, Grindsted.

1957 Donslund, Anna Marie, 
Vorbasse.

1932 Døssing, Asta Degn, tandlæge, 
Englandsgade 23, Esbjerg.

1956 Diemer, Ellen, Ansager.
1957 Elbrus, Benny Anphin, Dr. Eli

sabeths Alle 5, Kbhvn. S.
1928 Elmgaard, Ingrid, lærerinde, 

Fjelstrup.
1954 Enemark, Bente, kommis, 

Ansager.
1957 Engberg, Kaj, Vorbasse.
1950 — Olaf, Vorbasse.
1950 Eskildsen, Inge, ekspeditrice, 

Ellevang 22, værelse 39, 
Vejle.

1957 —■ Karen, Jyllandsgade 3, 
Grindsted.

1954 — Johannes, kontorist, 
Jyllandsgade 5, Grindsted.

1953 — Karen Margrethe, kontorist, 
Borgergade, Grindsted.

1941 — Knud, bankfuldm., Jyllands
gade 14, Grindsted.

1921 •—- Kristian, sognepræst, 
Vester Vedsted, Ribe.

1953 — Lars Ole, kontorist, 
Jyllandsgade 3, Grindsted.

1936 Felsted, Gerda, f. Sørensen, 
Fredensvej 12, 3., Viby J.

1957 Foghsgaard, Lars, gymnasieelev, 
Apoteket, Grindsted.

1956 Frederiksen, Else Østergaard, 
Filskov.

1950 — Arild, jetpilot, Skrydstrup.
1946 — Iver Kristian, Faaborg pr. 

Varde.
— Poul Lønborg, Faaborg pr. 

Varde.
1943 Frich, Marie, f. Jensen, 

601 West 13th Ave, Van
couver B. B., Canada.

1951 Frifelt, Kirstine, Risbøgev. 24, 
Brabrand.

1930 Frisken, Lorenz, kontorchef, 
Axelhøj 48, Vanløse.
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1955

1941

1934

1956
1956

1943

1953

1957

1922

1955
1954

1935

1945

1955

1951

1948
1948

1922

1957

1929

1934

54

Frøkjær, Anne Lise, Missions
dal, Drewsvej, Silkeborg.

— Jens Chr., læge, 
Allingåbro.

Futtrup, Anders, lærer, Flens
borg.

— Hans, skolebestyrer, Dansk 
Privatskole, Lyksborg, 
Paulinealle 2, Glücksborg.

Færge, Jørgen, Sdr. Felding.
Fihl, Henny, telegrafelev, 

Carl Nielsensalle 2, 3-, 
København 0.

Fog, Peter Andreas, Sønder
marken, Vejle.

Ganzhorn, Jonna, Randersvej 6, 
Hobro.

Graversen, Niels Peter Grand, 
gymnasieelev, Sdr. Omme.

Gregersen, Mads, civilingeniør, 
Vejlesøvej 76, Holte.

Grevsen, Vera, »Lego«, Billund.
Groth, Elna Solveig, Asbo pr.

Bække.
Grum-Jensen, Aksel, lærer, 
Grindsted Realskole.

— Ellen Margrethe, frue, lærer
inde, Grindsted Realskole, 
Grindsted.

Grunnet, Tage, dyrlæge, 
District Veterinary officer, 
Rumbek, Sudan.

Grysbæk, Kirsten, sygeplejer
ske, Tordenskjoldsg. 29, 4., 
Århus.

Grau, Ole, møbelsnedkerlærl., 
Sdr. Omme.

Græsholm, Hans Jørgen, 
Canada.

Haarder, Axel Andreas,
— Inga, f. Gejl Jensen, brugsf. 

»Fremtiden«, Nr. Aaby.
— Hans, højskoleforstander, 

Rønshoved Højskole, 
Rinkenæs.

Haldbo, Jørgen, gymnasieelev, 
Nørregade 11, Grindsted.

Hald-Madsen, Anders, industri
konsulent H. D., Højgaards 
Vænge 3, Bagsværd.

— Jørna, f. Jørgensen, Høj
gaards Vænge 3, Bagsværd.

1939 Hammerich, Anna Margrethe 
Thorngaard, f. Jensen, 
Kochsvej 21 st., Kbhvn V.

1956 Hansen, Anna Lise, Sønderbou- 
levard 290, Odense.

1955 — Andre, handelslærling, 
Grindsted.

1950 — Arne, »Ølgaard«, Randbøl.
1955 — Bente, kontorelev, c/o sag

fører Licht, Grindsted.
1930 — Birthe Levin, cand. mag., 

c/o Beckmann Meyer, Helle- 
rupvej 52, Hellerup.

1952 — Bodil, »Aahuset«, Sdr. Fel
ding.

1946 — Carl Emil, radiotekniker, 
Vestergade 37, Grindsted.

1953 — Christian Lyhne, c/o urma
ger Wind, Jelling.

1950 — Gerda Lyhne, Knabrostr. 30, 
København K.

1956 — Else Lyhne, Filskov.
1954 — Doris, Sdr. Felding.
1927 — Mads, dyrlæge, 

Sdr. Felding.
1923 — Ejnar, savskærer, Vandel.
1951 — Else Marie Storgaard, syge

plejerske, Sygehuset, Give.
1948 — Finn Schmidt, Tranevej 4, 

Fredericia.
1948 — Erland, styrmand, Schrums- 

vej 9, Svendborg.
— Hans Almar, kommis, 

Erdalsvej 55, Glostrup.
1956 — Hans Erik, gymnasieelev, 

Tarm.
1942 — Hans Marinus, amtsfuldm., 

Mindet 3, Skanderborg.
1956 — Hans Ole Fernis, 

Nr. 349546, telegrafkom
pagniet, Langelandsgades 
Kaserne, Århus.

1956 — Hanna Schack, klinikdame, 
Omgårdsvej 9, Hellerup.

1954 — Helen Marie Teglgaard, 
Odense Sygehus, Odense.

1954 — Henning, distriktsmontør, 
Frisvadvej 16, Varde.

1933 — Herdis, f. Christensen, Eng
vej 7, Grindsted.



1954

1956

1941

1950

1957

1957

1953

1944

1923
1957
1937
1950

1922

1920

1949

1952

1955

1921

1955

1953

1957

1949

— Herluf, »Ølgaard«, 
Randbøl.

— Jens Normann, Engvej, 
Grindsted.

— Kenneth Vestergaard, 
bankfuldmægtig, A/S Varde 
Bank, Varde.

— Karen, f. Nielsen, læreri., 
Aadum Maskinstation, Tarm.

— Kirsten, Borgergade 23, 
Grindsted.

— Hans Søndergård Toftdahl, 
koloniallærl., Vibes alle 3, 
Grindsted.

— Kirsten Søndergaard, spare- 
kasseass.. Vibes Alle 3, 
Grindsted.

— Kurt, Stephan Schiøtt, stud, 
jur. i Grindsted.

— Peter, førstelærer, Hellevad. 
— Ragnhild Esther, Vorbasse. 
— Severin, dyrlæge, Nørager. 
— Jørn Teglgaard, Vandel.
— Søren P., bankassistent, 

Danmarksgade 40, Horsens.
Haugaard, Johanne, f. Stærmose, 

fysioterapeut, Brande.
Heidemann, Anna Sofie, f. Holt 

cand, pharm., Otto Sverd
rups vej 9, Århus.

Henriksen, Annelise, f. Rømer, 
Vejlevej 30, Grindsted.

Hermansen, Annelise, 
Agerbæk.

— Kaj Julian, kontorelev, 
Chr. Lundsgaardsvej, 
Grindsted.

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

Hjorth, Ingerlise, gymnasieelev, 
Th. Langs Gymnasium, 
Silkeborg.

■— Knud Erik, Midtjylland, 
Grindsted.

— Poul Otto, soldat, Midtjyl
land, Grindsted.

Ho, Preben, Vester Ringg. 228, 
Århus.

Hoeg, Lis, f. Winther,
A. H. Wingesvej 7, Århus.

1954 Holdt, Jytte, Blaahøj.
1953 •— Ricard, Blaahøj.

Holt, Sven, Monte Maiz, Cordo
ba, F.C.C.A., Argentina.

1956 Holm, Erik, kontorelev, 
Midtjylland, Grindsted.

1930 Holtegaard, Karen, 
cand, pharm., Frederiks- 
borgvej 102 st. th., Køben
havn NV.

1957 Horsted, Jørgen Chr., Krog pr. 
Billund.
Hougaard, Gudrun, 
Sdr. Omme.

1945 Hovaldt, Annelise, f. Kaalund, 
Fitting skole pr. Vorbasse.

1951 Hougesen, Kurt Emil, Jelling 
Statsseminarium, Jelling.

1922 Hovmøller, Sigurd, 1091, Sc.
2 5th str. Milwaukee, Wise., 
U.S.A.

1952 Husted, Karl J., Vorbasse.
1936 Hviid, Karsten, ingeniør, Jern

banegade 11, Grindsted.
1940 — Kiss, f. Hestehave, Jern

banegade 11, Grindsted.
1957 Hvolbæk, Else Betty, 

Sdr. Felding.
1955 Hylgaard, Jørgen, kontorelev, 

Midtjylland, Grindsted.
1957 Hæstrup, Per A., Frederiksberg 

Alle 39, 4., København V.
1956 Højbert, Freddie Lohmann 

Warming, mekaniker læri., 
Nørregade, Grindsted.

1956 Højgaard, Ragnhild Charlotte, 
Ülstrupgaard, Hobro.

Høirup, Ellen, frue, lærerinde, 
Kvædevej 105, Sorgenfri 
pr. Virum.

1955 — Hanne, Realskolen, Grind
sted.

1950 — Birte, musikpædagog, 
Grindsted.

— Karen, frue, Realskolen, 
Grindsted.

1945 Høst, Egon Aksel, bankass., 
Fynsgade 14, Grindsted.

Ibsen, Ruth, f. Wrang, 
Østre Alle 8, Grindsted.

1946 — Thor Falkner, bankass., 
Østergade 7, Herning.
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1957 Ivarsen, Ruth Mildred, 
Krogager.

1954 Iversen, Anna Lise, korrespon
dentelev, St. Paulsgade 7 B, 
Århus.

1956 Jacobsen, Agnes Kirstine, 
Agerbæk.

1953 •— Jørn Pinnerup, Vesterhede 
pr. Grindsted.

1953 — Poul Erik, Sdr. Omme.
1957 Jansen, Jørgen Kelvin Friis, 

Faaborg pr. Varde.
1927 Jensen, Aage, isenkræmmer, 

Nørregade 33, Grindsted.
1955 — Anne Marie, Spjarup pr. 

Egtved.
1938 — Aage, Carl Plougsvej 76, 

Kolding.
1943 — Anton, murerm., Ansager.

— Axel Cordius Hansen, 
Faaborg, Fyn.

— Bent, God thåbsgade 36, 
Århus.

1957 — Bent Eivind, Fyensgade 6, 
Grindsted.

1953 — Elisabeth, Strandvejen 14, 
Kolding.

1952 — Else Anny, Nebel pr. Vor- 
basse.

1957 -— Finn Jørgen, Nørregade 16, 
Vejle.

1957 — Georg, handelslærling, 
Løvlund.

1956 — Henning Serup, 
c/o cykelh. Jensen, 
Sdr. Felding.

1945 — Henry, kontorist, 
Vester Alle 11, Vejen.

1952 — Holger T., Blichersvej, 
Grindsted.

1957 — Jane Crone, Stakroge.
1954 — Karl Bent, Ansager.
1956 — Kirsten Lundsby, Skolen, 

Agerbæk.
1957 — Kirsten, Fromsejer, 

Vorbasse.
1956 — Kjeld Berg, seminarieelev, 

Dr. Dagmarsvej 26, Ribe.
1951 — Kirsten Else, Hovedbane

gården, Vejle.

1950 •— Johannes Børge, 
Dansk Shell, Fredericia.

1954 — Kristian Peter Moesgaard, 
Sdr. Felding.

1927 — Meta, traifkass., 
Bymarken 41 st., Roskilde.

1955 — Mogens Langvad, semina
rieelev, Statsseminariet, 
Jelling.

1953 — Ole Fink, Finlandsvej 20, 
Middelfart.

1953 — Poul Vestergaard, 
Vejlevej 56, Brande.

1933 — S., portier, Sorøvej 11, 
Herning.

1946 — Sonja Winther, 
Vesterbro 90, Aalborg.

1955 —■ Svea Crone, laboratorieelev, 
Grindstedværket, Grindsted

1955 — Tommy Falk, gymnasieelev, 
Billund.

— Sonja Valentin, Højgade 1, 
Herning.

— Inge, laboratorieelev, 
Vejlevej 42, Sdr. Omme.

1957 Juhl, Ann, Nygade 20, 
Grindsted.

1957 Jung, Eva, Hvelplundgaard, 
Sdr. Omme.

1957 Juul, Kirsten, Jyllandsgade 59, 
Grindsted.

1957 — Lars, Jyllandsgade 59, 
Grindsted.

1954 Jøker, Kirsten Nissen, 
Spjarup pr. Egtved.

1954 Jung, Inge, Hvelplundgaaard, 
Sdr. Omme.

1948 Jørgensen, Inger Marie, lærer
inde, Centralskolen, Årup.

1956 — Martin, c/o E. Olsen, Erdals- 
vej 58, Glostrup.

1949 — Karen, f. Nielsen, Lange
linie, Vejle.

1956 — Ib, Vestergade 18, Gørding.
1930 — Vagn, lektor, Libravej 1, 

Århus.
Kaalund, H. V., overportør, 

Vesterbrogade 13, 
Grindsted.
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1943 Kaasbjerg, Viggo, forretnings
fører, 6. Julivej 101, 1., 
Fredericia.

1937 Kelly, Nora, f. Krøll, 13 View 
Ave, Bure Homage, Hauts, 
Christchurch, England.

Kisner, Aage, 1015-17 Ave., 
N.W. Calgary-Alta, Canada.

1924 Kjalke, Poul, politimester, 
Rønne.

1932 Kjestrup, Marie, f. Nielsen, 
Zeisesvej 4, Haderslev.

Kjær, Leo Straasø, overlærer, 
Hørlycks Alle 8, Grindsted.

1957 — Inger Margrethe, Hejnsvig.
1957 — Mette Kirsten, Vindingev., 

bolig A, Nyborg.
1940 Kjær-Olesen, Tage, vejassistent, 

Søndre Landevej 43, 2., 
Sønderborg.

1951 Knudsen, Aage, lærer, 
Skolegade, Grindsted.

— Erling, Søndergade 55, 
Holsted.

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

— Elna Outzen, Bakke Alle 17, 
Aabyhøj.

1953 — Johan Nørgaard, dekoratør, 
K.F.U.M., Holbæk.

1957 — Mette Marie, Stenderup pr. 
Krogager.

1950 Kold, Charlotte, f. Stoustrup, 
lærerinde, Prins Haralds 
Alle 18, Fruens Bøge.

1933 Korsgaard, Thorvald, kriminal- 
overbetj., Møllevænget 15, 
Nykøbing M.

1941 Kranold, Inge Søholt, f. Chri
stensen, Blidalund 5, Char- 
lottenlund.

1928 Kristensen, Alfred, sognepræst, 
Kauslunde, Fyn.

1953 -—■ Kay, Hjortsvang.
1944 — Aksel, Præstehaven 59, 

Hasle, Århus.
1957 -— Anna Lise, Donslund pr. 

Holsted.
1924 -— Hans P., Brugsforeningen, 

Tistrup.
1957 — Henning Søgaard, Hinnum 

pr. Grindsted.

1923 ■— Jørgine, f. Jørgensen, Store- 
gade 3, Varde.

1924 •— Kirsten Horsbøl, seminarie
lærerinde, Østergade 83, 
Tønder.

1933 — Kristian L., civilingeniør, 
Brendstrupsvej 28, Varde.

— Lili Buch, frue, 
Holmevej 275, 2., Holme 
pr. Viby J.

1957 — Poul Erik, handelslærling, 
Nørre Alle 6, Grindsted.

1957 — Tommy, Sdr. Omme.
1955 Krogh, Søren, tømrerlærling, 

Kragholmsgade 9, Frederiks
havn.

1952 Krogsgaard, Anders, stud, med., 
Nordvestpassagen 88, 
Århus.

1955 — Karen, defektriceelev, 
Banegaardsvej, Grindsted.

1955 — Merete, bankelev, 
Banegaardsvej, Grindsted.

1924 — N. J., insp. Banegaardsvej, 
Grindsted.

— Hedvig, overlærer, 
Banegaardsvej, Grindsted.

1945 Krupsdahl, Regnar, fabrikant, 
Stakroge.

1934 Krøll, Herman, ingeniør, 
Nørregade 65, Grindsted.

1943 Kvist, Holger, Præstevænget, 
Egtved.

1950 Kølbæk, Peder Grau, Hellerup- 
vej 82, Hellerup.

1941 Langer, Erik Dam, Ørum 
Brugsforen., Djursland.

1948 Larsen, Else, f. Lund, Klokke- 
støbergade 2 A, Slagelse.

— Birgit, Stationsvej 24, Bol
bro, Odense.

1939 — Børge, Stationsvej 24, 
Bolbro, Odense.

1957 — Hanne Lautrup, 
Sdr. Felding.

1955 — Hugo, lagerelev, 
Hedegaard & Hansen, 
Grindsted.

1955 — Inga, Jagtvej, Grindsted.
1957 — Knud Munk, handelslæri., 

Hinnum pr. Grindsted.
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1924

1957

1955

1953

1920
1921

1936

1946

1947

1945

1918
1942

1957
1929

1940

1956

1957
1955

1954

1953

1949
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— Søren Poulsen, kæmner, 
Ansager.

Lauridsen, Erling Rahbek, 
Hostrup pr. Nordenskov.

— Inger, kontorelev, Frederi- 
ciavej 88, Vejle.

— Karen Margrethe, 
Ny Munkegade 90, Århus.

— Ove, dyrlæge, Thyregod.
— Anna, f. Andreasen, 

Thyregod.
— Marius, præst, Rådmand 

Steins Alle 9, 1-, Kbhvn. F.
— Ove, Fuglsangsalle 105, 

Århus.
— Svend Aage, fjernsynstekni

ker, Frejlev senderen pr. 
Aalborg.

Leth, Georg, Grindstedværket, 
Grindsted.

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

— Ketty, f. Bjerg, Grindsted.
— Kirsten, cand. mag., 

Rudershøj, Holte.
Lind, Nils, Apoteket, Ribe.
Locht, Gustav, trikotagefabri

kant, Egtved.
Lorentzen, Lorentz Ravn, for

valter, Frederiksbjerg Træ
lasthandel, Læssøesgade 20, 
Århus.

Lund, Marie, telegrafelev, 
Humlebæksgade 36 B, 
København N.

Læborg, Benny, Vorbasse.
Madsen, Bente, korrespondent

elev, c/o fru Anthon, Lille 
Farimagsgade 6, Kbhvn. 0.

— Kurt Skov, stud. med. vet., 
Cottagevej 10, Hellerup.

— Martin, Knolden, Hadsten,
Mathiasen, J. P., Raffles Hotel, 

Singapore, Indien.
— Lauritz, Mathilde Bruns- 

vej 21, Snekkersten.
Madsen, Elly, kontorist, Borger

gade, Grindsted.
— Hanne, Kirketorvet 16, 

Vejle.

1955 — Henry, Nørregade, Ansager.
—- Knud, lærer, Realskolen, 

Grindsted.
1954 — Krista, Lamborg pr. Eg.
1952 — Niels Peder, Nordenskov.

Markussen, Birgit, 
Starup mejeri, Tofterup.

1954 — Ernst Uhd, Østergade 13, 
Ansager.

1951 Mathiesen, Bernhardt, Kirke
vejen, Vorbasse.

1944 — Børge, sparekassefuldmæg
tig, Grindsted-Grene Spare
kasse, Grindsted.

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

1957 — Henning, kontorelev, Sdr. 
Starup pr. Tofterup.

1957 — John Erik, Sdr. Omme.
1948 — Verner, Aast Andelsmejeri 

pr. Vandel.
1926 Mogensen, Dagny, lærerinde, 

Himmelev pr. Roskilde.
1955 Mortensen, Peder, mathelev 

265182/55 Mortensen, 
Kasernen, Sønderborg.

1956 — Jens Gunner, trafikelev, 
Fredensgade 9, Holsted.

Moesgaard, Kristian, Ny Mose- 
gaard, Sdr. Felding.

1951 Mikkelsen, Mads Christian, 
Blichersgade 2, Troldhede.

1957 Morsing, Birte, Hovedgaden 30, 
Sdr. Omme.

1957 Mulbjerg, Svend Åge, Frederi- 
ciavej 88, Eskholt, Vejle.

1939 Munk, Per, maskinm. Årup.
1952 Mæng, Harry, Nørre Nissum 

Seminarium, Lemvig.
1923 Møberg, Marinus, bogbinder, 

Grindsted.
1949 Møller, Ellen, f. Nikolaisen, 

Fredericiagade 69, 3-, Kø
benhavn K.

1936 — Else, f. Møller, Lillisvej 5, 
Aalborg.

1950 — Else Rita, Stakroge.
1927 — Robert J., Stakroge.



1957 — Niels Anker Stahlfelt, 
Birkevej 19, Nyborg.

1957 — Tonni, Sønderport 7, 
Århus.

1951 Mølgaard, Karen, defektrice, 
Skrænten 27 st. th., Esbjerg.

Møller Madsen, Lilian, 
Vorbasse.

1925 — Niels Madsen, murermester, 
Lillerupvej 6, Rønde.

1954 Neumann, Eva, f. Ingstrup, 
bankass., Handelsbanken, 
Grindsted.

1956 Nielsen, Allan Vinge, gymna
sieelev, Tarm.

1957 — Birgit Gunver, Jagtvej 11, 
Grindsted.

1949 — Bruno A., kontorist, Kær
vej 7, Grindsted.

1932 — Ellen, damefrisørinde, 
Vestergade, Grindsted.

1950 — Elna, Sdr. Omme station, 
Sdr. Omme.

1957 — Elna Bente, Bolding pr. 
Glejbjerg.

1944 — Else Eva, f. Thorning, 
Grindsted.

1956 — Erling Bloch, Øse pr. Nor
denskov.

1949 — Ester, Aast pr. Vandel.
1950 — Gudrun, assistent, Rigsho

spitalet S.B., København 0 
1944 — Gunner Helle, Kong Hans

vej 7, Vejle.
1953 — Gunnar Mod vig, Valdemar 

Sejers Alle 21, Ribe.
1954 — Gerda Bjerregaard, bank

elev, Bøvlvej, Sdr. Omme.
— Hans Helle, købmand, 

Viborgvej 1, Silkeborg.
1922 —- H. H., 50 Hill crist, Deep 

River, Ontario, Canada.
1957 —• Inge-Lise Sjøgren, defektri

ceelev, Kastaniealle, Grindst.
1946 —• Grethe Marie, f. Hansen, 

Bjerregrav.
1947 ■— Kaj Moesgaard, bankass., 

Fynsgade, Grindsted.
1922 — Laur., sognepræst, 

Vester Sottrup.

1957 — Laust Nissen, kontorelev, 
Præstegaards Tømmerhan
del, Grindsted.

1957 — Leif John, gymnasieelev, 
Horsbølvej 9, Grindsted.

1956 — Leo Bjerrum, manufaktur
elev, Fløjgade 20, Vojens.

1957 — Leo Brandt, Sdr. Omme.
1957 — Susci Guldager, 

Nordenskov.
1935 — Nanna, f. Christensen, 

Skyttensvej 33, Holbæk.
1957 — Niels Peter, handelslærling, 

Borgergade 36, Grindsted.
I947 — Niels Norby, trafikassistent, 

Grejsdalsvej 10, 1., Vejle.
— Oluf Mondgaard, autohand

ler, Nr. Ringgade 12, 
Slagelse.

— Solveig Brink, overlærer, 
Realskolen, Grindsted.

1955 — Svend Wulf, Gilbjerg skole, 
Hejnsvig.

1949 — Søren Eigil, Aalykke skole, 
Kolding.

1957 — Tove Birch, handelslærling, 
Sdr. Omme.

1947 — Vagn Aage, lærer, Vester
gade 5, Tønder.

1941 — Willy Verner, uddeler, 
Brugsforeningen, Spandet 
pr. Arnum.

1941 Nikolajsen, Karl Heine, prokurist" 
Grønnev. 47, 2. tv., Virum, 
Holte.

1945 — Niels, Hovborg kro pr. 
Holsted.

1953 Nis-Hanssen, Jørgen, Stations
vej 4, Brande.

1924 Nordbek, Sv. Aa., kasserer, 
D.K.A., Brejning.

1945 Nordbjerg, Holger, styrmand, 
Teglvænget 15, st., Aalborg.

1957 Nørgaard, Birger Peter, 
Sdr. Omme.

1937 — Carl, civilingeniør, Skov
brynet 11, Allerød.

1927 Nørup, Viggo, jernbanedetek
tiv, Skovvejen 50, Århus.

1954 Oddershede, Christian, trafik
medhjælper, Østergade 24, 
Fjerritslev.
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1929 Oehlenschläger, Johs. G., pro
kurist, Engvej 29, Grind
sted.

1944 Olesen, Anders Larsen, kommu
nekasserer, Herstedernes 
Kommunekontor, Tåstrup.

1938 — Bent Anker, Grand Hotel, 
Grindsted.

1942 — Else, f. Thrane, Grand 
Hotel, Grindsted.

1957 — Ole Jensen, Agerbæk.
1939 — Vibe Anker, Øster Søg. 94,

5. sal, V, København 0.
Olsen, Anna, vaskerileder, 

Sygehuset, Grindsted.
1929 — Etta, f. Mortensen, 

Bjerget 20, Kalundborg.
1928 — Evald Bjerregaard, bank- 

fuldm., A/S Varde Bank, 
Esbjerg.

1953 — Lisbeth Weis, Seminariet, 
Silkeborg.

1956 Olufsen, Käthe, kontorelev, 
Grindsted Ægpakkeri, 
Grindsted.

1920 Ostenfeldt, Ruth, f. Christensen, 
Dalgas Avenue 17, 2. sal, 
Århus.

Paarup, Hans Børge, købmand, 
Borgergade 8, Grindsted.

1956 Pedersen, Alma Egeskov, 
Blaahøj.

1949 — Ella, f. Therkelsen, Ørnsø
vej 54, Silkeborg.

1955 — B. V., postelev, 
Vestergade 12, Ølgod.

1955 — Hans Peter, smedelærling, 
Nørre Alle, Grindsted.

1950 — Hartvig, Sdr. Felding.
1954 — Dora, Villa »Pax«, Ansager.
1957 — Inge Lise Klinkgård, 

Nr. Langelund pr. Filskov.
1957 — Kirsten, Sdr. Omme.
1954 — Helena, Søndergaard, stud, 

med., Jerrig, Grindsted.
1952 — Ingrid B., Nygade 28, 

Ringkøbing.
1955 — Kenneth, murerlærling, 

Nørregade, Grindsted.
1931 — Knud, kontorist, Skolegade, 

Grindsted.

1922 — Kristen, skolebestyrer, 
Vejen Realskole, Vejen.

— Margrethe, f. Dalgaard, 
lærerinde, Vejen Realskole, 
Vejen.

1956 — Leif Hansen, Landerupgrd., 
Taulov.

•— Maja, overlærer, Dronning
borgvej 27, Kastrup.

1950 — Karl V. Pultz, maskinm.
Mønsgade 6, 3., tv., Århus.

1954 — Niels Peter, bankelev, 
Kærvej 5, Grindsted.

1944 — Viggo, fabrikant, Sjællands
gade 94, Århus.

1957 — Villy, Sdr. Omme.
1953 — Anders, Engvej 33, Grind

sted.
1953 — Bente, kontorist, Grindsted 

Ægpakkeri, Grindsted.
-— Henning Arve, mekaniker, 

Aggersvoldsvej 4A, 1. th., 
Brønshøj.

1957 — Karen, seminarieelev, 
c/o gdr. O. Petersen, 
Ammitsbøl pr. Vejle.

1954 — Kay-Axel, Klostertorvet 2, 
Århus.

I936 — Nanna Kjær, f. Clausen, 
Cellovej 25, Herlev.

1955 — Peter Hans, elektrikerlærl., 
Sdr. Omme.

1957 — Ulla, bankelev, Sdr. Omme.
Pettersson, Sv. Aage, skoleinsp., 

Aakirkeby.
1924 — Kamma, f. Christensen, 

Aakirkeby.
I919 Plagborg, Julius, bankbestyrer, 

Vestergade 22, Grindsted.
1950 — Kaj, Vestergade 22, 

Grindsted.
1937 Porst, Else, f. Grunnet, 

»Klubbens Hotel«, Ribe.
1933 Poulsen, Aksel, forretningsfører, 

Bellisvej 8, Varde.
1943 — Grethe, Aurehøjvej 24, 

Hellerup.
1943 — Per G., præst, præstegården, 

Elling pr. Frederikshavn.
1943 — Søren Hjorth, kontorist, 

Bakkevej 320, Rødding.
1937 — Simon, dyrlæge, Ørnhøj.
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1949

1951

1951

1925

1922

1922

1945

1940

1934

1957

1930

1954

1955

1955

1955
1957

1957 
1940

1949

1957
1952

1936

Præstegaard, Inger, f. Thyre- 
gaard, Landbrugsskolen, 
Grindsted.

— Elna, Kristine, Nymølle
vej 2, Al, Herning.

— Grethe, ekspeditrice, Søn
dergade 6, Odense.

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

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

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

Rahbek, Hans, fabrikant, 
Gummi- og Lamelmåttefa- 
brikken, Svejbæk.

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

Rasmussen, Andreas, plante
skoleejer, Stenagergaards 
planteskole, Højmark pr. 
Randers.

— Arne Kjær, Rojumvej 107, 
Sønderborg.

— Else-Margrethe, f. Pedersen, 
prokurist, Evaldsalle 89, 
Esbjerg.

— Ernst, Nr. Nissum Semina
rium, Lemvig.

— Ester, sparekasseelev, 
Grindsted.

— Gert, bankelev, Strandby
gade 13, Esbjerg.

— Grete, sem.elev, Grindsted.
— Inga Ruby, sekretærelev, 

Nørregade 14, Grindsted.
— Kirsti, Vorbasse.
— Knud Revald, ing. m. a. i., 

Vermehrensvej 17, Odense.
Raunkiær, Jørgen, Vejrmølle

vej 22, Lyngby.
Ravn, Axel Hansen, Glejbjerg.
Rechnitzer, Inge-Birgith 

Ruban, kontorist, Motor
kontoret, Vejle.

Refer, Bent, skovfoged, 
Asmild vej 10, Over lund, 
Viborg.

1938 Richardson, Karen, f. Fallesen, 
»Danelea«, Slinesoakroad, 
Woldingham, Surrey, Eng
land.

1927 Riis, Snefrid, f. Nielsen, Tiist 
Brugsforening pr. Mundel
strup.

1920 Riising, Chr., farmer, North- 
clif, W. Australia.

1947 Rikhof, Elin, jordemoder, 
afd. DO, Amtssygehuset, 
Odense.

1951 Roes, Tanja, f. Hundrup, 
Århus.

1947 Rolsted, Anni, f. Eriksen, Peter 
Fabersvej 3, Århus.

1923 Rosenmai, Thomas, 6714, 
Indian Ave, Chicago, Ill., 
U.S.A.

1936 Sadolin, Vagn, forretningsfører, 
Randalsvej 27, Fredericia.

1957 Sass, Lotte, Jagtvej, Grindsted.
Schelde-Jensen, Kristen, fuld

mægtig, Jyllandsgade 22, 
Randers.

1956 Schmidt, Elin Muusmann, 
Ansager.

1957 — Margrethe, Kirsten, Nørre
gade 44, Grindsted.

Schrøder, Vagn, Nørregade 2, 
Grindsted.

1953 Schweder, Hans Henrik, For
plej ningsmagasinet, Stald
gården, Kolding.

1931 Schydt, Helge, tandlæge, 
Nørretorv 2, Vejle.

1946 Sevel, Vibeke, f. Hansen, 
Østergade 5, Aalestrup.

1949 Sig, Gerda, f. Dejgaard, Øster 
Hjelm, Hover pr. Muld
bjerg.

1957 Siben, Käthe, 4.-maj kollegiet, 
Odense.

1944 Sig-Jensen, Rachel Johanne 
Sindbjerg, f. Martinsen, 
Vendersgade 5, Holstebro.

Simonsen, Sven, militær, p. t. 
Karup.

Skov, Ejvind, malermester, 
Grindsted.

1920 Skovbjerg, Ejler, dyrlæge, 
Ølgod.
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1955

1927

1957

1951

1944

1944

1948

1947
1956

1954

1932

1934

1957

1953

1952

1927

1949

1935

1938

1942

1951
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— Ragna, bankelev, Varde 
Bank, Grindsted.

Skovborg, Heine, civilingeniør, 
Nørresøvej, Viborg.

Schmidt, Jens Anker, bankelev, 
Vejlevej 52, Grindsted.

Sparre, Otto, Fredensvej 30, 2., 
Charlottenlund.

Sørensen, Gerda, f. Madsen, 
17 Normandy Boulevard, 
Toronto, Ontario, Canada.

Sort, Gudmund Th., Hollænder
vej 4. st. th., Kbhvn. V.

Spicker, Folmer, trafikass., 
Vorbasse St.

-— Martha, Vorbasse St.
Stamp, Gunnar, Sønderby pr. 

Grindsted.
— Knud Windfeld, Faaborg 

pr. Varde.
Stendevad, Randi, lærerinde, 

Grindsted.
Storgaard, Børge, forretnings

fører, Hansens Hotel, 
Grindsted.

Storgaard, Anders, direktør, 
Klitrosevej 25, Holstebro, 

— Edith, oldfrue, Hansens Ho
tel, Grindsted.

Stæhr, Stiig, Landsoldaten, Fre
dericia.

Sønderby, Axel, Bredbjergvej 3, 
Odense.

— Karen, f. Eskildsen, Bred
bjergvej 3, Odense.

Søes, Anna, f. Jensen, Køb
mandsgården, Gesten.

Sjungberg, Grethe, f. Sønderby, 
Kongebakken 11 A, Svend- 
borg.

Søndergaard, Ernst, bankkasse
rer, Jorden Rundt, Grind
sted.

•— Inge, f. Madsen, Jorden 
Rundt, Grindsted.

Søgaard, Peter Chr., Holbergs- 
vej 3, Fredericia.

Sørensen, Bente Egholt, Store 
Møllevej 10, 2. tv., Køben
havn S.

— Edith Eeg, ekspeditrice, 
Søndergade 4, Grenaa.

1936 — Gudrun, f. Heebøll, lærer
inde, Ansager skole, Ans
ager.

1951 — Bodil Kaas, f. Hansen, 
Ahorngade 1, Vejen.

1950 — Harald, Lindevej 38, 
Fruens Bøge.

1957 — Hans Peter, Nordby, Fanø.
1924 — Johs. G., telegramredaktør 

ved Berlingske Tidendes 
udenrigspolitiske nyheds
tjeneste, Pilestræde 34, 
København K.

1947 ■—• Knud Mokke, Bække skole, 
Bække.

1957 — Leif Brunsvig, Krogen 5, 
Grindsted.

1957 — Niels Chr., c/o gdr. Søren 
Sørensen, Filskov.

— N. P., sognepræst, Randers- 
vej 3, 2., København 0.

1924 — Petrea Gaarde, fysioterap., 
Vestergade 16, Grindsted.

1948 — Rudolph Winther, Blaahøj.
1927 — Vaker, læge, Aldersrov. 39, 

Århus.
— Ove, Østrevej 22, Hasle, 

Aarhus.
Søørhus, Solveig, f. Lauridsen, 

Wesselsgate 12, 1., Oslo, 
Norge.

1937 Taarnhøj, Mippe, f. Nielsen, 
2610, Berkshire Road, Cle
veland Heights 6, Ohio, 
U.S.A.

Therkildsen, P., c/o Therkild- 
sens Boghandel, Middelfart-

1953 Thimsen, Erik, c/o August Han
sen, Vestergade 29, Vejle.

1954 Thisted, Karen Vibeke, Randbøl.
I923 Thomsen, Harald, lærer, Korsør.

— Kirstine, bibliotekar, 
Grindsted.

1952 — Poul H. F., cand, theol., 
Nørre Alle 90, Århus.

1947 — Rita, f. Pedersen, Hørlycks- 
alle 3, 1., Grindsted.

1925 — Ruth, f. Hansen, Strandg. 9. 
Vejle.

1957 — Vagn, handelslærling, 
c/o H. Th. Nissen, Ansager.



1927 — Sigurd, Missionshotellet, 
Vorbasse.

Thrane, Hans F., Vestergade, 
Grindsted.

1957 Thygesen, Karen Bjerre, Bække. 
— Erik, Kværkeby, Sjælland.

1953 Toft, Bent, kontorist, Grindsted, 
indkaldt til militær i Faar- 
hus.

1957 Tranbjerg, Anna, Hodde pr. 
Ansager.

1953 Ulsø, Hans Henrik, Broager- 
vej 32, Holstebro.

1945 Ungstrup, Ejgild Evan radio
telegrafist, Jespersvej 98, 
Hillerød.

1942 Vad, Jacob, kontorist, Vigers- 
levvej 336, Valby.

1955 Worup, John, kontorelev, 
Elmegade 2, 4. tv., Kbhvn.

Vinter, Aage, bogholder, 
Realskolen, Grindsted.

1948 Vandvig, Anna Birgit, f. Friis, 
Kongensgade 88, Esbjerg.

1952 Varming, Asta, klinikassistent, 
Vorbasse.

1957 Vendler, Karl Ilium, Totferup.
1919 Vestergaard, Børge, overtrafik

kontrollør, Liljevej 14, 
Gentofte.

1955 Vig, Ketty, Hejnsvig.
1954 Zinn, Allan, stud, polyt., 

Lundsgade 3, st., Kbhvn. 0.
1922 Østergaard, Ernst, sparekasse

direktør, Hobro.
1957 — Jensen, Erling Allan, 

Sdr. Felding.
I956 — Erik Høgsbro, Carstens- 

gade 78, København V.
1944 Øhlenschlæger, Carl Chr., 

Jagtvej 1, Hammerum.

Husk al anmelde adresseforandring til skolen!
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