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Skolens organisation
Skolens administration:

Fru Karen Høirup, 
økonomiinspektør Aage Vinter.
Tlf. 40 - giro 115 82
Kostelevernes drengeafdeling tlf. 523 (13,45-15 og 19,30-20,30). 

— pigeafdeling - 849 ( — - — ).

Skolebestyrer:
Niels Krogsgaard, tlf. 220. — Træffetid: 14,00 til 15,00.

Inspektør og skolepsykolog:
Cand. psych. Poul Borking, tlf. 58. — Træffetid: 14,00 til 15,00. 

Skolelæge:
Fru Alice Zinn, tlf. 42.

Lærerrådet:
Formand: lærer Finn Dittrich.
Næstformand: lærer B. Lerbech Sørensen.
Sekretær: lærer Th. Lewaid.

Kostlærere:
Pigeafdelingen: lærer Børge Fredensborg og frue samt Ingrid Poulsen.
6. og 7. klasser: lærer Th. Lewaid.
Realafdelingen og 8. kl.: lærerne Erik Andersen og Gerner Chri
stensen.

Årsfesten
lørdag den 23. juni 1962.

Kl. 13,30 Gudstjeneste i Grindsted Kirke ved pastor Andreas 
Olesen, Vallensved.

Kl. 14,30 Translokation og skoleafslutning på »Grand Hotel«.
Kl. 17,00 Elevforeningens generalforsamling i L. og M.
Kl. 19,30 samles dimittenderne, forældre og gamle elever ved 

kaffebordene på »Hansens Hotel«. Herefter dans på 
»Grand Hotel«.

Kl. ca. 1 Fakkeltog til og bål ved »Tronsøen«

Det nye skoleår begynder 14. august kl. 10.
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Grindsted Kost- og Realskole
er oprettet som privatskole 1902 og har siden 1917 haft ret til at di
mittere til aim. forberedelseseksamen (præliminæreksamen). I årene 
til 1956 har 1190 elever bestået denne eksamen ved skolen. Siden da 
er præliminærskolen afløst af en ren mellem- og realskole og har di
mitteret 465 elever til mellemskoleeksamen og 338 til realeksamen.

Efter den nye skolelovs ikrafttræden 1. august 1958 er skolen op
bygget med 6. og 7. klasser, der er udelte, og 1., 2. og 3. realklasser 
samt 8. og 9. klasser. Skolen får således i skoleåret 62-63 en 8. kl. 
og en 9. kl.

I maj-juni eksamenstermin i år indstiller skolen 87 elever til real
eksamen og 132 til mellemskoleeksamen.

Eksamen kan tages med 4 fremmede sprog: engelsk, tysk, fransk 
og latin.
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Kostskolen (for drenge og piger)
Kostskolen har plads til 26 piger og 75 drenge.
Der føres tilsyn med kostelevernes lektielæsning. — Kosteleverne 

har pligt til at deltage i 1 times legemligt arbejde daglig (havear
bejde, oprydning o.s.v.). Bortset fra gulvvask skal de selv holde de
res værelser i orden. Alle værelser er med centralvarme.

Fritiden søges udfyldt med sport, fællesture og andet. Skolen har 
weekend-hytte ved Kvie Sø. — Forældre må påregne, at der anven
des ca. 20-30 kr. årligt til udflugter og lignende.

Kostelever skal hver søndag, de opholder sig på skolen, skrive 
brev til deres hjem. Det forudsættes, at de kan tilbringe efterårs-, 
jule-, påske- og sommerferie i deres hjem eller hos andre pårørende.

Hver elev må ved afrejse selv sørge for at medtage sine ejendele 
så som cykle, sko, radio o.s.v.

Kostelevernes udstyr

Toiletgrejer: Kam, børste, 4 vaskeklude, neglebørste, tandbørste, 
tandpasta, sæbe.

Pudsegrejer: 2 skobørster, skosværte, 3 støveklude.

Fodtøj: Skolesko, pæne sko, hjemmesko, evt. skistøvler eller gummi
støvler.

Arbejdstøj: Arbejdsbenklæder eller overalls.

Gymnastiktøj: Blå bukser, hvid trøje, gymnastiksko, evt. fodbold
støvler. (For piger blå gymnastikdragt, der sys på skolen af eleven).

Undertøj: 6 undertrøjer, 6 par underbukser, 6 par strømper, 3 pyja
mas. (For piger 8 undertrøjer, 12 par benklæder, 3 underkjoler, 4 
par strømper, 3 pyjamas eller natkjoler samt 5 servietter og to 
servietmapper.)
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Elevværelse

Skjorter: 6 daglige skjorter og 1 hvid.

Lommetørklæder: 10 stk.

Tøj: 1 sæt skoletøj med to par benklæder, vindjakke, pullover efter 
årstiden, 1 sæt pænt tøj, 1 slips. (For piger 2-3 kjoler, 1 nederdel 
evt. slacks, 2 bluser eller sweaters efter årstiden).

Overtøj: 1 frakke eller vindjakke, regnvejrstøj, 1 par vanter, 1 hals
tørklæde, hovedbeklædning.
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Sengetøj: 1 dyne, 1 pude, 3 dynebetræk, 3 pudevår, 3 lagner, 1 sen
getæppe.

Håndklæder: 6 frotté.

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

Alle ejendele tydeligt mærkede med navn.

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

På værelset forefindes: 1 seng, 1 skab, 1 skrivebord m. skuffe, 1 
boghylde og 1 stol til hver elev. Eleverne må ikke medbringe kom
mode, skab eller kiste.

Der skiftes på sengene efter aftale med læreren, dog mindst hver 
3. uge, hvor vasketøj sendes hjem. (Der kan fås vasket og stoppet på 
skolen for kr. 25,00 pr. md.).

Husk: Dåbsattest, flyttebevis, sygekasse- og lægekort fra skole
lægen samt vaccinationskort. — Alle kostelever skal være medlem
mer af Grindsted sygekasse. Det understreges, at forældrene bør 
drage omsorg for barnets indmeldelse i en sygekasse. Det tilrådes 
at tegne en ansvarsforsikring for barnet (familieansvarsf.). Præmie 
ca. 20 kr. pr. år. Eleverne indtager alle måltider sammen med fru 
Høirup og de af skolens lærere, der spiser på skolen.

Vi vil gerne indskærpe følgende:

Pakker, som forældre eller pårørende sender eleverne, må inde
holde frugt eller lign., men aldrig penge. Vil man af en eller anden 
grund sende ekstra penge, må det ske gennem skolens kontor. Penge, 
der bliver fundet indlagt i pakker eller breve, vil blive konfiskeret
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Pejsestue i Pigekollegiet

og tilbagesendt hjemmet. Skolens lommepenge-ordning for kostele
verne er kr. 4,00 ugentlig, der udbetales hver lørdag og er beregnet 
til rent private udgifter. Realkl. får dog kr. 5,00. Al porto betales 
gennem skolen, og indkøb på regning kan kosteleverne kun foretage 
på rekvisitionssedler, udleverede af skolen. Hvis ikke anden aftale 
er truffet med skolen, skal indkøb ud over skolerekvisitter foreta
ges fra hjemmet.

Betaling for undervisning, kost og ophold, lys, varme, vitamin
piller, bad, badminton, bordtennis, tilsyn med lektiehjælp og inspek- 
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tion er kr. 4000, for 6. kl. drenge på sovesal kr. 3600, der erlægges 
i ti rater forud i månederne august—maj. Ved indmeldelsen betales 
første rate for ophold og skolepenge kr. 400,—, et depositum på 
kr. 200,—, der afregnes, den dag eleven udskrives, samt kr. 100,— 
til elevens løbende udgifter.

Hvis hjemmet ønsker det, kan kostelever leje skolebøger for kr. 
80,00 pr. år omfattende såvel bøger som hefter. Tegneblok dog be
grænset til én pr. år.

Eventuel udmeldelse må ske ved et skolekvartals begyndelse — 
gældende fra dets udgang, dog således, at udmeldelse foretaget efter 
1. februar først kan træde i kraft pr. 31. juli.

Kostelever skal både efter ferier og weekend-rejser møde på sko

len inden kl. 22 aftenen før første skoledag og skal vare velforbe

redte til den kommende skoledag.

Ordensregler

7,00 Vækning.

7,00— 7,30 Ophold på eget værelse. (Vinduer åbnes, seng redes, gulv fejes, møb

ler støves af.)

7,30 Inspektion af værelset.

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

8,00 Skoletiden begynder. (Ingen elever må komme på værelset i skole

tiden.) Skoletasker skal pakkes om aftenen til hele dagen.

9,45—10,00 Frokost.

13,15 Skoletiden slut.

13,20 Middagsmad.

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

15,00—16,45 Fritid.
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Kostfløj og spisestue

16,45—17,45 Læsestue.

18,00 Aftensmad. Derefter må skolen ikke forlades.

18,30—19,30 Læsestue.

20,45 Aftenvask. Sko pudses. (Elever under 15 år.)

21.00 Lyset slukkes.

21,45 Aftenvask. Sko pudses. (Elever over 15 år.)

22,00 Lyset slukkes.

22,30 Lyset slukkes for realklasserne.

Før alle spisetider ordnes hænder, negle og hår.

Grammofon og radio på værelset kun efter nærmere aftale (licens skal være betalt 

af hjemmet, kvitteringskort sendes til skolen).

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

Der må ikke modtages besøg på værelserne uden tilladelse.

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

Ophold i klasseværelser og skolegange efter skoletid er ikke tilladt.

Den elektriske installation må under ingen omstændighed røres.

Ødelægges noget af skolens materiel, skal det straks meddeles.
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Man må under ingen omstændigheder låne, hverken tøj eller penge, af hinanden.

Banden og andre ukvemsord samt støjende opførsel forbudt.

Enhver over 15 år må ryge, når de har hjemmets tilladelse.

Der må ryges efter skoletid, på værelser og i samlingsstuen — aldrig på gaden 

eller i skolegården.

Der kan telefoneres til drengekollegiet på nr. 523 og til pigekollegiet på nr. 849 

hverdage i tiderne 13,45—15,00 og 19,30—20,30.

Kostelevernes søndagsunderholdning 1961—62
20/8 Med rutebil til Randbøldal — medbragt mad og fælles kaffe

bord.

27/8 Tur til huset ved Kvie Sø.

3/9 Børnehjælpsdag.

9/9 Nat-terrænløb.

15/9 Tre dages udflugt til Vesterhavet — Vardeborg, Vejers.

24/9 Udflugt til Kvie Sø.

1/10 Fjernsyn, »Jomfruburet«.

8U0 Dans og festligt kaffebord (Mettes konfirmation).

29/10 Fodboldkamp mellem lærere og elever.

5/11 Hr. Andersen, »Nordic Heron« — foredrag m/ lysbilleder.

11/11 Mortensaften m/ middag og lotterispil, alle lærere inviteret.

19/11 Pigegangen underholder.

26/11 Skolefest.

3/12 Fjernsyn.

10/12 Laver vi julegaver og hygger os.

17/12 Juleafslutning.
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Week-end-hytten ved Kvie Sø

1962: 

14/1 Klubaften i L og M.

21/1 »Den lille gang« underholder.

28/1 Dans med os selv.
4/2 Klubaften i L og M.

18/2 Bordtennisturnering.
25/2 Lærer Heller viser skønne billeder fra sine rejser.

10/3 Kostelevfest. Der inv. efter nærmere aftale damer med. 
Middag kl. 18,30. Underh. af kostelever i gymnastiksalen. 

Forfriskninger, pølser og dans til kl. 24.

18/3 Fjernsyn.
25/3 Karneval. Drengene inv. på pige-kollegiet.

1/4 Gi. kostelev, Per Overgaard, er på besøg og tryller for os — 

kaffe ved småborde i L og M.
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8/4 Pigerne inviterer til dans på realistafdelingen.

29/4 Udflugt til Grene sande.

5/5 Mindes vi befrielsen i pejsestuen på pige-kollegiet. Der ser

veres pølser og sodavand.

Kostelevernes Hobbyaftener

I vinterens løb har kosteleverne været beskæftiget med følgende: 

Mandag: Tysk for begyndere.

Motorlære.

Bridgeklub ved fru Høirup, 
Erik Andersen underviser.

Tirsdag: Fransk for begyndere.

Engelsk for begyndere.
Træsløjd.

Onsdag: Tysk for viderekommende.

Torsdag: Engelsk for viderekommende.

Boligindretning.

Hybelkursus.

Realskolen

Ind- og udmeldelser

Skema til indmeldelse fås ved henvendelse til skolen.
Ind- og udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til sko

lekontoret.
Nye elever skal møde med lægekort og dåbsattest.
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Fra en gymnastiktime

Skolepenge

For mellem- og realklasserne samt 8. klasse betales kr. 550,— år

lig, i 6. og 7. kl. kr. 300,— årlig. Betaling sker forud i 10 rater — 

aug.-maj:

Der betales skolepenge for den måned, i hvilken eleven udmeldes, 

samt for den følgende.

Latinundervisningen betales særskilt med kr. 80,— pr. år forud 

i 2 rater.

Eleverne kan leje bøger og få udleveret hefter for et årligt beløb 

af kr. 80,—, der betales ved skoleårets begyndelse.

I forbindelse med omtalen af bøgerne gør skolen udtrykkeligt op

mærksom på, at eleverne står til ansvar for de bøger, der er ud

leveret til dem, og at direkte beskadigede bøger skal erstattes af 

elevens hjem. Der udleveres kun én tegneblok pr. skoleår.
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Ordensregler

Fdrsømmelser
Såvel for skolens som for hjemmets skyld 

må enhver forsømmelse skriftligt meddeles 
skolen.

Gymnastik
Drengenes gymnastikdragt består af et par 

hvide sko, blå korte benklæder og en hvid un
dertrøje.

Pigernes dragt er en kort, blå kittel med 
tilsvarende benklæder samt gymnastiksko.

Ønskes en elev fritaget for gymnastik, 
skal der foreligge skriftlig meddelelse fra 
hjemmet. — For fritagelse i en længere peri
ode kræves lægeattest. Alle elever medbrin
ger håndklæde til bad.

Karakterbøger
En gang i hvert kvartal får eleverne karak

terbøger med hjem til forevisning og under
skrivning; disse skal afleveres på første sko
ledag efter ferien.

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

anmeldes og må erstattes.

Konfirmation
Skolen lægger bedst mulig timeplan efter, 

at eleverne søger konfirmationsforberedelse 
fra 7. klasse i de to første skoletimer tirsdag.

Såfremt hjemmet ikke har meget presse
rende ønsker om, at barnet forberedes hos 
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hjemmets præst, vil skolen foreslå, at kon
firmationsforberedelsen foregår hos en af 
Grindsted sogns præster, der er villige til at 
modtage børnene, men fortrinsvis fra 7. kl.

Frikvarter
Ønsker hjemmet, at en elev skal blive inde 

i frikvarteret, må skriftlig meddelelse herom 
sendes til skolen med begrundelse.

Skolen giver gerne eleverne mulighed for 
at besørge 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 sko
lerekvisitter, overtøj o.s.v. mærkes med navn.

Sparsommelighed
Skolen anmoder indtrængende hjemmene 

om, at elevernes lommepenge indskrænkes 
mest muligt, så børnenes »slikken« ikke ta
ger overhånd, og samtidig beder vi om, at 
hjemmene støtter skolens arbejde for den 
opsparing, der praktiseres i de forskellige 
klasser. Opsparingen har til hensigt at lette 
elevernes deltagelse i lejrskoleophold og lign.

Penge og værdigenstande
må aldrig opbevares i frakkelommer eller 
tasker, men skal deponeres hos en lærer eller 
på kontoret til skoletidens ophør.
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Busten af skolebestyrer 
MOGENS HØIRUP 
er forarbejdet af tidli
gere elev, maleren og 
billedhuggeren Erling 
Frederiksen, og opsat i 
skolens lange forgang.
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Realklasserne 1960-61
Real A 1961

Andersen, Solveig, København. 
Bøjgård, Ulla Arvad, Blåhøj. 
Christensen, Jonna, Blåhøj st. 
Christensen, Per Winding, Skive. 
Dynesen, Thorkild Hartvig, Herning. 
Egsgård, Inger Marie, Filskov. 
Eriksen, Erik Aksel, Bøvl pr. Sdr.

Omme.
Hansen, Else Inger, Haslev.
Hansen, Hans Peder, Lund pr. Mølby. 
Hedelejn, Per Karsten, Randbøl.
Isager, Knud Mouritz, Vandel. 
Iversen, Arne, Randbøldal.
Jacobsen, Annamarie, Lærkeholt, Mølby. 
Lind, Axel, Blåhøj st.
Madsen, Hanne Jurin, København. 
Madsen, Ole, Engebæk pr. Sdr. Omme. 
Nielsen, Christen Anker, Vejle.
Nielsen, Poul Anker Breum, Skovlund. 
Olsen, Kirsten Marie Dahl, Blåhøj st. 
Sørensen, Ole, Blåhøj st.
Thomsen, Børge, Trædemark pr. Filskov.

Real B 1961

Breinholt, Niels Magnus, Hvam pr.
Kjellerup.

Christensen, Ellen Møller, Eg pr. 
Grindsted.

Hansen, Gert Laurids Skovbjerg, 
Agerbæk.

Hansen, Jørgen Skovbjerg, Agerbæk.
Hansen, Villy, Thyregod.
Ipsen, Ove, Agerbæk.
Jensen, Benny Loch, Glejbjerg.
Jensen, Kresten Feldthusen, Hesselho pr. 

Tofterup.

Jepsen, Elisabeth Juhl, Skovgård, Ager
bæk.

Jernit, Inge-Lise, København.
Jørgensen, Christa, Tofterup.
Kristensen, Johannes, Agerbæk.
Kristensen, Per, Stenderup pr. Krog

ager.
Lund, Birthe, Stenderup, Krogager.
Nielsen, Connie, Grindsted.
Nymand, Vibeke Krogh, Fåborg pr.

Varde.
Pedersen, Alice, Glejbjerg.
Pedersen, Jens Skriver, Sdr. Omme.
Pedersen, Rita Erena, Starup.
Sillasen, Edith, Fåborg pr. Varde.
Starup, Eigil Windfeld, Starup.
Thomsen, Laurids Guldbjerg, Glejbjerg. 
Thulstrup, Eivind Vesenberg, Glejbjerg. 
Vendler, Flemming Ilium, Tofterup.

Real C 1961

Andersen, Arne Hessel, Billund.
Birkebæk, Bodil Asschenfeld, Sdr. 

Omme.
Christensen, Grete, Grindsted.
Christiansen, Hanne, Grindsted.
Damm, Inger Maria, Grindsted.
Eriksen, Kjeld, Grindsted.
Eskildsen, Inger, Dal, Grindsted.
Flymann, Hans, Grindsted.
Gjedsig, Lars Finn Brandborg, Brønder

slev.
Grunnet, Annemarie, Grindsted.
Hansen, Inger Margrethe, Vandel.
Flennelund, Bodil Ingegerd, Grindsted. 
Jensen, Jens Heine, Krog pr. Billund. 
Jensen, Jørn Ladegård, Grindsted.
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Jensen, Kristian Hede, Grindsted.
Jessen, Anna, Billund.
Kristensen, Ann Karin Egebjerg, 

Grindsted.
Lauridsen, Ole, Århus.
Lorenz, Ingo Mario V., København.
Lyhne, Ibi, Grindsted.
Nielsen, Rita Margit, Grindsted.
Oppermann, Erik Martin, Gårdsdal pr. 

Sandved.
Rasmussen, Bruno, Grindsted.
Rasmussen, Vivi, Grindsted.

Real D 1961

Andersen, Torben, Bække.
Andresen, Kirsten Alice, Krogager.
Bjørnskov, Judy, Sdr. Felding.
Eriksen, Erik Evald, Vorbasse.
Hansen, Grethe, Vorbasse.

Hansen, Birgit Merete, Åbenrå. 
Hansen, Henning Vig, Hejnsvig. 
Hansen, Johan, Grindsted.
Hansen, Steen Autrup, Sdr. Omme. 
Jensen, Åse, Vorbasse.
Jensen, Hans Peter Krupsdahl, Sdr.

Felding.
Johansen, Karen, Vorbasse. 
Jørgensen, Ulla Skou, Sdr. Omme. 
Knudsen, Kristian, Sdr. Felding. 
Larsen, Birgit, Sdr. Felding. 
Mellemkjær, Ilse, Vorbasse.
Nielsen, Gunnar Damgård, Vejle. 
Nørgård, Niels Hartvig, Vorbasse. 
Pedersen, Peter Kim, Silkeborg. 
Pedersen, John Thellesen, Herning. 
Poulsen, Kenn Rudy, Grindsted. 
Rasmussen, Alice, Sdr. Felding. 
Skygebjerg, Sonja Annette, Egelund, 

Vorbasse.

Lærerpersonale og fagfordeling - skoleåret 1961-62

Niels Krogsgaard: Matematik.
Poul Borking: Tysk og fransk.
Hedvig Krogsgaard: Matematik, dansk og geografi.
Leo Stråsø Kjær: Fysik, tegning og fransk.
Michael Schønberg: Historie, engelsk og tysk.
William Sommer Nielsen: Naturhistorie og historie.
Søren Viggo Pedersen: Dansk, fysik, geografi og tysk.
Børge Lerbech Sørensen: Engelsk, historie, dansk og religion.
Johanne Lerbech Sørensen: Engelsk, dansk og religion.
Erik Andersen: Matematik og gymnastik.
Finn Dittrich: Matematik, tysk og engelsk.
Børge Fredensborg: Matematik og gymnastik.
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SD
Realklasserne 1961



Thomas Lewald: Dansk, engelsk, historie, geografi, fransk.
Axel Rostgaard: Dansk, historie, geografi, tegning og religion.
Gerner Christensen: Dansk, tysk og fransk.
Ingrid Poulsen: Gymnastik, håndarbejde, geografi, skrivning.
Karen Borking: Dansk og engelsk.
Johannes Pedersen: Sang.
Aage Vinter: Blanketskrivning med videre og færdselslære.
Grete Dittrich: Håndarbejde.

Af skolens dagbog

1. maj blev en fridag på grund af en forlænget bededagsferie.

2. maj havde vi besøg af røntgenvognen og blev alle gennemlyst.

3. maj begyndte skriftlig eksamen for 2 store hold realister og 

mellemskoleelever.

9. maj drog fru Lerbech og 3 b til Ry for at studere »de gamles 
grave« i klostret.

19. maj begyndte læseferien for eksamensklasserne og pinseferien 
for os andre.

24. maj havde vi den første af mange eksamensdage, og

24. juni var eksamen og oprykning endt. Vi holdt afslutning med 

mange gamle elever som gæster. Som indledning på dagen præ

dikede pastor Præstholm i kirken om de betroede talenter.
25. juni jubilerede henholdsvis 10 års-, 25 års- og 40 års-jubilarer, 

der i alle 3 grupper var mødt op i stort tal.
12. august begyndte det nye skoleår så småt, idet lejrskoleklasserne 

mødtes for at rejse til Bornholm sammen med deres lærere.

17. august begyndte det nye skoleår for alvor.

21. august vendte lejrskolen hjem, mange dejlige oplevelser rigere.
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1. september deltog skolen i flere af børnehjælpsdagens arrange

menter.
14. september havde skolen besøg af Stig Guldberg, der fortalte om 

sit arbejde med handicappede børn.
16. september havde vi månedslov.

22. september deltog skolen i det årlige Varde-stævne.

6. oktober gæstede skolescenen os med Oliver Twist.

14. oktober begyndte efterårsferien.

24. oktober sluttede efterårsferien. Om formiddagen samledes vi 
alle i gymnastiksalen, hvor hr. Schønberg talte for og om fød

selsdagsbarnet, FN.
28. oktober havde vi ekstraordinært besøg af røntgenvognen.
31. oktober gæstede fhv. folketingsmand Marius Buhl, Tørring, 

skolen og fortalte om en ganske almindelig dag i Folketinget.

3. november talte børnebogskonsulent Winther om »Børn og bø

ger«.

24. og 25. november havde vi skolefest med overvældende tilslut
ning. Under hr. Schønbergs og hr. Lewalds instruktion opførte 
realklasserne: »Den indbildt syge«.

22. december holdt vi juleafslutning, og ferien begyndte.

28. december døde Jens Futtrup, og
2. januar blev han begravet i Jelling.

8. januar var første skoledag efter julefriheden. Vi havde Vagn 

Bro på besøg.
23. januar holdt direktør Wellejus foredrag for de ældste klasser 

om »Nordisk Samarbejde«.
31. januar skulle vi have haft en »isdag«, men ak, politiet erklæ

rede isen for usikker at være, og vi passede vores skolegang.
17. februar havde vi månedslov.
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26. februar talte forbrugerrådets formand, fru Lis Groes, om fælles

markedet for de ældste klasser.

15. marts så vi en dejlig rejsefilm, optaget af Cola-selskabet.
20. marts holdtes der indvielse af det dejlige nye kollegium.

18. april begyndte påskeferien.
1. maj fik fru Høirup efter indstilling fra nogle kostelever til

delt humørmedaljen for sit store arbejde blandt disse.
5. maj holdt vi »Lindefridag«.

Gaver til Naturhistoriesamlingen

Vi har af matros Peter Andersen modtaget forskellige middel
havsinsekter, en hvaltand og et hvaløre. Steen Autrup Hansen har 
foræret en skildpadde til samlingen. Hr. Oiling, Grindsted, har for
æret skolen et fint eksemplar af en hermelin.

Leg og arbejde - lejrskolen 1961

Vi har vel alle en eller anden rettesnor i vort arbejde, som vi 
— efter bedste evne — gerne vil følge. Jeg vender gang på gang 
tilbage til Martin A. Hansens ideer om undervisning, som han ud
trykker gennem Sandø-degnen Johannes Vig i romanen »Løgneren«:

»Jeg kan lide at finde på et eller andet nyt, så forundringen 
vækkes. Det er kunsten: at liste og lempe dem frem, så de selv 
overrasker meningen i tingene. Man kan prøve at gøre sig fri ved 
store, kloge tanker. Dur ikke, tror jeg. Skolestuens nederste ruder 
var kalket, da jeg kom. Det forstyrrede min forgænger, at bør
nene rakte hals og kikkede ud. — Men jeg er ved at have den 
tro, at de ikke kan se noget vigtigere end det, de kigger på ud 
gennem vinduerne her.«
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Man føler, at disse ideer er tænkt af en mand, der har begge 
ben på jorden, men som samtidig er vel vidende om menneskets 
inderste behov og de midler, der skal til for at vække dem. Det 
må gælde i alle tider, for alle skoleformer. Rammerne, metoderne, 
midlerne skifter, men det andet må man stadig holde sig for øje. Det 
er enhver lærers og skoles evige problem, men samtidig spore i arbej
det, efter bedste evne og overbevisning at praktisere disse ting.

Et af de midler, denne skole bruger, er det årlige lejrskoleophold. 
Fordelen er, at man her bedre end inden for skolestuens fire vægge 
og trods alle moderne hjælpemidler kan udvikle børnenes kammerat
skabsfølelse og aktivitetsbehov. Gennem leg og arbejde. Om lejr
skoler står der bl. a. i den blå betænkning: Arbejdet i lejrskolen 
skal være frit, men rammerne om arbejdet bør være faste. — Disse 
linier er først og fremmest skrevet til forældrene for at fremme 
forståelsen af, at et lejrskoleophold ikke er en skoleudflugt eller 
en ferietur.

Lejrskolen 1961 var som de foregående år henlagt til vandrer
hjemmet »Hullehavn« i Svaneke. Tidspunktet var 12.-21. august 
og deltagerantallet på ikke færre end 120. Vi var forskånet for 
uheld og sygdom, så det blev en udbytterig og humørfyldt tur.

Ved en »Bornholmeraften« i oktober fik følgende overrakt præ
mier for de bedste arbejdsmapper: Christian Høirup, Jette Grøn- 
lund-Nielsen, Rita Riisvig, Ida Andresen, Leo Petersen og Rolf 
Schmitt. Søren Viggo Pedersen.

»Mesterlektiens klub« 1961-62

Klubben startede i år efter efterårsferien. Efter valget af be
styrelse drøftedes på første møde en forhøjelse af entréindtægten. 
Alt er blevet dyrere, og det mærkes jo også inden for klubben, når 
arrangementer skal træffes. Vi blev enige om at forhøje prisen pr. 
»billet« til 1,25 kr.
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Af klubbens program for 1961-62 kan især følgende fremhæves: 
Rejse til Rusland ved hr. Sommer-Nielsen.
Anton Berntsen og Halfdan Rasmussen, oplæsning 
ved hr. Anker Olesen og fru Øster.
Lærerne underholder.
Ungdomskriminalitet ved hr. fængselsinspektør Sølling.
Lysbilleder fra Finland ved hr. Kjær.
Pastor Hogsbro Østergård: Amerikarejse.
Forfatteren Salomon Frifelt: Foredrag med lysbilleder.
Hr. Borking: Psykologi.
Om verdensrummets erobring ved hr. Sommer-Nielsen.

På klubbens vegne takker jeg alle, som har været med til at 
skabe et vellykket år for realisterne. Ernst Pedersen.

Skolekomedie - »Den indbildt Syge« af Moliére

Årets skolekomedie »Den indbildt Syge« af Moliére blev op
ført 3 gange på byens teaterscene. Instruktionen blev varetaget 
af hr. T. Lewaid og hr. M. Schønberg. Dragter og dekoration stod 
hr. og fru Kjær for med elevernes bistand. Ernst Pedersen (Re) 
anmeldte forestillingen for skolebladet »Hot Potatoes« og skrev 
blandt andet: »Min skepsis blev gjort grundigt til skamme. Stykket 
blev en stor succes. Lige fra den uventede, og netop derfor aktivi
serende indledning (forfattet af hr. Schønberg) med spøgelser, rot
ter og kvindeskrig, og til tæppet faldt, blev publikum holdt i ånde. 
Opførelsen var præget af en gennemarbejdet teknik og en helstøbt 
indsats fra de impliceredes side, såvel fra de, der optrådte på scenen 
som de, der stod bag stykkets opførelse. Skal man trods alle skue
spillernes gode indsats fremhæve enkelte, må det blive N. P. Ravn 
Jensen som Argan, med den strålende mimik og gode stemmeføring, 
samt Beline (Karen M. Kruchow) som Argans kone. Hun kan vente 
et filmtilbud, dersom en talentspejder tilfældigvis har været i salen.
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Scene fra »Den indbildt Syge«

Endvidere må man fremhæve dr. Diaforius og søn. På publikums 
latterbrøl kunne man høre, at man havde fået de helt rigtige folk 
på rollerne, nemlig Peter Poulsen og Finn Johansen. Også apote
keren og dr. Purgon var årsag til klapsalver.«

En mængde gamle elever var mødt frem, og stemningen til skole
ballet var høj. Vi sluttede kl. 1.

Sporten
Atter i år deltog vi i den årlige idrætskonkurrence i Varde. Ved 

megen træning forud for konkurrencerne lykkedes det os at opnå 
bedre resultater end i de foregående år. I år dominerede vi således 
totalt i håndbold, hvor vi vandt flere pokaler.

Et samarbejde mellem de private realskoler i Esbjerg, Vamdrup, 
Christiansfeld, Skærbæk og Grindsted ser vi sportslærere hen til 
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med stor forventning, da disse skoler alle er af samme størrelse 
som vor. Det bliver med et samarbejde inden for atletik, boldspil 
og gymnastik, og vi håber, at denne nyordning vil blive til glæde 
for såvel elever som skoler. SportsLererne.

Englandsturen

Den 1. juli 1961 startede real C sin udenlandsrejse i strålende sol
skin. Humøret var højt og forventningerne store, for rejsens mål var 
nemlig England. Da klassen (som altid var lidt for sig selv) skulle 
bestemme, til hvilket land rejsen skulle gå, var der stor uenighed om 
spørgsmålet, og vi fik adskillige timer til at gå med at diskutere. I 
sidste øjeblik blev vi dog enige om at tage imod et tilbud fra Ver
densvenskabsforbundet om en udvekslingsrejse til England. — Turen 
forløb i korte træk således:

Efter en ca. 33 timer lang rejse (Padborg—-Oostende—Dover) 
ankom vi til Wilnecote, hvor fem af os blev indkvarteret, mens resten 
kørte videre til Lichfield, hvor de skulle bo. Næste dag, mandag den 
3., blev vi vist rundt i Lichfield by. Om tirsdagen var vi på heldags
tur til universitetsbyen Oxford, om onsdagen i Tamworth og om 
torsdagen besøgte vi chokoladefabrikken Cadbury. Fredag, lørdag 
og søndag havde vi »fri«. — Blandt den sidste uges arrangementer 
var en tur til Stratford-on-Avon, et besøg på fabrikken Wedgewoods 
Potteries, en heldagstur til Wales og et besøg hos Staffordshireregi- 
mentet i Lichfield.

Den 16. juli sagde vi så farvel til England og begav os på den lange 
rejse hjem. Alle var enige om, at det havde været en ualmindelig 
dejlig tur fyldt med oplevelser. Derfor vil vi på real C’s vegne endnu 
engang sige tak til hr. Gerner Christensen og anbefale Englandsturen 
på det varmeste til de kommende afgangsklasser.

Hanne Christiansen og Grethe Christensen, real C 61.
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Klar til start

U-landshjælpen
gav ved fælles arbejde det smukke resultat af kr. 3500,—. For at 
komme op på dette beløb var der arrangeret meget skægt — bl. a. 
med hr. Lerbechs skæg. Eleverne havde indsamlet 100 kr. for 
at få det til at falde; i sidste øjeblik fortrød hr. Lerbech og ind
betalte selv ekstra 100 kr., derved bevarede han sin pryd. — Hr. 
Dittrich måtte sige farvel til sine nydelige krøller og fik i stedet 
plyshår — formedelst 190 kr. til indsamlingen. Hr. Straasø Kjær 
stod på løbehjul til Sdr. Omme — 10 km — dette gav 1000 kr. 
Kosteleverne spiste vandgrød til middag i 3 dage — 200 kr. —. 
En storartet underholdning arrangeret af kosteleverne i gymna
stiksalen indbragte 342 kr. — Pølsesalg, køb af fritimer — én dag, 
hvor både lærere, elever og køkkenpersonale kunne købe sig fritimer
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— salg af gi. jern, aviser og lign. — alt dette plus aim. indsamling var 
medvirkende til at nå det store pengebeløb, som blev afleveret ved 
U-Landsindsamlingen’s fjernsynsudsendelse i Esbjerg af Annette Sø
rensen, Real C, og Jørgen Olesen, Real D.

Skolepatruljen
Efterhånden som antallet af skolens togelever er aftagende, bli

ver vore patruljemedlemmer tilsvarende færre, og vi må vel se hen 
til den dag, da vi overhovedet ikke har færdselspatrulje på togrej
serne. Vi kan ikke bevise, at patruljesystemet direkte har haft be
tydning for færdselssikkerheden, men vi kan glæde os over aldrig 
at have oplevet blot det mindste uheld på de mange tusinde årlige 
rejser.

Lørdag den 7. april var vi med til patruljefest i Kolding sammen 
med de mange skolepatruljer fra hele Midtjylland. Det var en for
nøjelig og veltilrettelagt fest for de unge skoleelever, og vi skylder 
Rådet for Større Færdselssikkerhed og Kolding Politi megen tak 
derfor. Ved denne lejlighed tildelte KDAK 4 af vore elever ud
mærkelsestegnet i sølv. Det var: Else Buhl, Inger Margrethe Kjær 
Madsen, Karen-Margrethe Kruchow og Mogens Arentoft.

Fra skolen bringes en tak til alle vore patruljemedlemmer for 
det arbejde, som er udført i skoleåret, som er gået.

Med venlig hilsen Leo Straasø Kjær.

Skibsadoptionen

I det forløbne år har vi haft en meget nær kontakt med vort 
adoptionsskib »Nordic Heron«, idet vi på skolen har haft besøg 
af matros Peder Andersen. Han var, mens han sejlede med »Nor- 
die Heron«, formand for skibsklubben. Han kom midt i november 
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måned medbringende en del gaver, bl. a. forskellige insekter, som 
han havde fanget ombord på skibet i det Røde Hav og i den Per
siske Golf, desuden medbragte han rederiets kontorflag og et stort 
billede af »Nordic Heron«, som Peder Andersen selv har malet. Det 
blev indrammet og overdraget skolen ved skolefesten; billedet hæn
ger nu i biblioteket.

Peder Andersen var rundt i alle klasser og fortalte eleverne om 
»Nordic Heron« og sejladsen med det, hver elev fik et billede af 
skibet.

Til jul sendte vi en hilsen til mandskabet ombord; efter anvis
ning af Peder Andersen sendte vi et pilekastespil og et leksikon til 
skibsbiblioteket. I år kom hilsenen frem til jul, idet vi sendte den 
direkte pr. luftpost. Vi fik da også en julehilsen inden juleferien, 
som viste, at man havde modtaget vor hilsen.

Vi har fundet ud af, hvad vor næste hilsen til skibet skal være, 
men det skal ikke røbes her.

B. Lerbech Sørensen.

Menneskeundervisning
Om DANSK SKOLESCENES virksomhed 1961-62

Vi kommer ikke uden om at tage teater og film med i skolens 
undervisning i fremtiden. I »Den blaa betænkning 2« er der et helt 
kapitel om teater- og filmkundskab udfra den betragtning, at disse 
to kunstformer er værdifulde hjælpemidler til anskueliggørelse og 
til at engagere de unge i den verden, som omgiver dem. — Og hvad 
er vel mere naturligt, eftersom teatrets og filmens mål — udover 
det at underholde — er menneskeundervisning. At undervise med 
alle midler i det at være menneske, så det bliver til værdi for den 
enkelte — brændt fast i sindet med oplevelsens svejseflamme.

Denne opgave har Dansk Skolescene røgtet i over 20 år. Man 
har forsøgt at skabe et repertoire, der angår de unge, og hvori 
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spillet er ægte. Det lykkes vel ikke lige godt hver gang på grund af 
mange praktiske vanskeligheder med engagementer o.s.v. Men alle 
gode kræfter arbejder mod dette mål. Søger at skabe et tillidsfor
hold til skole og hjem, hvor næste fase er engagement. Med den 
smule kendskab, jeg har til de folk, der arbejder inden for Dansk 
Skolescene, ved jeg, de udfører et stort, idealistisk arbejde for 
at bevare den kulturelle modtagelighed hos de unge. Det er ikke 
kun gøgl og underholdning:

Dansk Skolescenes repertoire (provinsen) sæson 1961-62

Landsskolescenen: »Oliver Twist« og »Du kan ikke ta’ det med dig«.

Landsskolescenens bio:

Yngste hold (11-16 år): »Odongo«, »Mig og obersten«, »Sejren over 
Atlanten«, og »Laila«.

Ældste hold (16-18 år): »Et ansigt i mængden«, »Skindet bedra
ger«, »Det syvende segl« og »Othello«.

Vi takker alle forældre, der har gjort disse arrangementer mulige 
ved at lade deres børn deltage, og skolens ledelse og lærere for 
hjælp og støtte. f. Dansk Skolescene,

Søren Viggo Pedersen.



ÅRSSKRIFT
udgivet af

Grindsted Realskoles Elevforening

30. årgang 

Redigeret af bestyrelsen

Grindsted Realskoles Elevforenings bestyrelse 
1961-62

Lærer Anders Munk Futtrup, Palnatokes Allé 
22, Esbjerg, formand.

Lærer Søren Viggo Pedersen, Grindsted, næst
formand.

Kontorassistent Knud Pedersen, Grindsted, 
kasserer.

Repræsentant Jørn Boe, Brande.
Advokat H. H. Licht, Grindsted.
Direktør Arnold Christensen, Holstebro.
John Thellesen, Herning.

Elevforeningens giro-nummer er 135 20.
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Formandens beretning

Når man blader i Elevforeningens »protokol«, får man en for

nemmelse af, at den første halvdel af foreningens historie har været 
særdeles rig. Der har været foretaget ture, man har haft sommerhus, 
og »Grindstedklubber« både i København, Århus, Esbjerg og vist 

nok også i Vejle har kaldt på gamle elever. Ved siden af alt dette 

har man sporet et usædvanligt sammenhold.

I dag er Elevforeningens arbejdsprogram mere beskedent. Vi 

koncentrerer os om årsskriftet og festen i forbindelse med skolens 

afslutning. Måske vil det være nærliggende at henfalde til triste 
tanker, dersom man forsøger at drage en sammenligning mellem 
Elevforeningens »guldalder« og vores »sølle-periode«. Det tror jeg 
nu ikke, der er grund til. Stort set kan Elevforeningen ikke fungere 

på anden måde, end den har gjort i de sidste år. Tidsånden er en 
anden i dag.

Alligevel er tiden måske inde til at overveje, om vi måske ikke 
skulle ændre lidt på arbejdsformen. Inden for bestyrelsen har vi drøf
tet dette. Bl. a. har vi været inde på at genoptage den gamle plan om, 
at vi foruden afslutningsfesten prøver på at afholde et stævne for 
gamle elever en gang om vinteren. Dette stævne skulle særligt hen
vende sig til »de ældre gamle elever«.

På et andet område kan vi gøre en indsats. I forbindelse med 
skolens 5O-års jubilæum indsamledes et beløb til fordel for et legat. 
Der kom også penge ind, men dersom legatet skal blive til den værdi, 
som det er tiltænkt, må vi på en eller anden måde fremskaffe flere 
midler. Hvordan skal vi gøre det? Skal vi foretage en direkte ind
samling, eller skal vi forhøje kontingentet til fordel for legatet?

32



På generalforsamlingen i år vil vi gerne drøfte disse to spørgs
mål med jer. Jeg vil derfor gerne slutte denne lille hilsen med at 

opfordre jer til ikke alene i stort tal at komme til afslutningsfesten 
den 23. juni, men også til at møde op til generalforsamlingen. Vi 

har et par konkrete opgaver at byde til drøftelse på, men derfor be
høver generalforsamlingen ikke at være kedelig. Det var den bestemt 
ikke i gamle dage.

Vel mødt den 23. juni. Anders Munk Futtrup.

Holdet fra 1922

I Elevforeningens årsskrift er der flere gange fortalt om disse 
mennesker, der i sommer kan fejre deres 40 års jubilæum som præ- 

liminarister fra Grindsted Realskole.

Denne gang bliver det kun en liste over navnene.

Inger Almstok, Pilevænget 14, Vejle.
Mads Gregersen, Vejlesøvej 86, Holte.

Hans Haarder, Rønshoved Højskole, Rinkenæs.

Hanne Haugaard, Bjerglide 22, Brande.

Inger Hedeskov, Aldersrovej 3, Århus.
Sigurd Houmøller, 1019, Sc. 25th Str., Milwaukee, Wiscons., USA.

Asta Jensen, Tatol, Hornsyld.

Lydia Kjer, Kiddesvej 2 A, Vejle.
Hans Herløv Nielsen, 56 Parkdale, Deep River, Canada.
Laurids Nielsen, V. Sottrup.
Kr. Pedersen, Vejen Realskole.
Margrethe Quesel, Nr. Nebel Realskole.
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Rich. Rahbek Sørensen, 99 Manchester Road, Wilmslow, Cheshire, 
England.

Ernst Østergaard, Sparekassen for Hobro og Omegn, Torvet, Hobro.

I begyndelsen af maj har meldt sig 6 til samværet i Grindsted 
23.-24. juni. — Men de andre kommer da også — ikke også?

K. P.-22.

Årgang 1937
Helge Aaes-Jørgensen, afgået ved døden.

Anders Jensen Bach, revisor, Vardevej 36, Esbjerg.

Kristian Nørlund Bertelsen, Sdr. Omme.
Severin Hansen, dyrlæge, Nørager.

Finn Olaf Hertel, oberstløjtnant, 14. Rue de la Maison Verte, 
St. Germain en Laye, S. et O., Frankrig.

Karl Vilhelm Jensen, lærer, Ranum Seminarium, Ranum.
Thorkild Knudsen, ingeniør, Femkanten 13, Odense.

Martha Panum Lorentsen, gift med uddeler Christensen, Hundstrup 
Brugsforening, Skjerninge, Fyn.

Kristian Egebjerg Møller, bankbestyrer, Florasvej 23, Glostrup.
Agnes Nielsen, lærerinde, gift Nielsen, Solgården 1, Stubbekøbing.
Anna Bindesbøll Nielsen, gift Michelsen, Langvadsvej 8, Viby J. 
Arne Nielsen, postbud, Filskov.
Peder Jacobi Nielsen, direktør, Andelsslagteriet, Odder.
Andreas Olaf Olesen, sognepræst, Vallensved pr. Fodby.
Fridlev Sort, afgået ved døden.
Johan Laurids Dejgaard Bruun, dyrlæge, Nordenskov.

Jørgen Reimann Christensen, installatør, Sadolinsgade, Odense.
Viggo Riis Christiansen, Parkvej 48, Tåstrup.
Else Grunnet, gift Porst, Parmagade 48, 3., København S.
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25 års jubilarerne



Inger Margrete Hansen, gift med mejerist Petersen, Glejbjerg.

Ingrid Thorngaard Jensen, g. Gravesen, Tesdorphsvej 90, Kbhvn. F. 
Klara Nikoline Kristensen, gift med overbetjent Lindegaard Han

sen, Krokusvej 8, Fredericia.
Morten Henrik Wiborg Lange, læge, Charlotte Muncksvej 27, 

København NV.

Erik Arnfred Lund, landinspektør, Silkeborg.

Ingrid Møller, gift Thorsteinsson, Bistruplund, Birkerød.

Egon Hjortlund Nielsen, fuldmægtig, Vestmannagade 2, Kbhvn. S. 
Ejnar Grønlund-Nielsen, installatør, Grindsted.
Marie Nielsen, gift Taarnhøj, Bakken 11, Glostrup.

Carl Nørgaard, civilingeniør, Skovbrynet 11, Allerød.

Svend Georg Pedersen, lærer, Søbygårds Markskole, Søby, Ærø.

Simon Poulsen, dyrlæge, Ørnhøj.

Agnethe Straarup, gift med gdr. Uhre Olesen, Højstrupgrd., Tistrup. 
Pauli Simonsen Straarup, forpagterboligen, Frydensborg, Vorbasse. 
Peter Vagn Sørensen, mejeribestyrer, Bredsten.

Så ringer det til frikvater — frikvarter for årgang 1937. Jeg 
håber, at mange af jer føler trang til at aflægge vor gamle skole 
et besøg i anledning af jubilæet for på den måde at udtrykke en 
tak for, hvad skolen gav os med ud i livet.

Som tilskuer og en enkelt gang som gæst har jeg overværet 
flere jubilæer på skolen, og det har altid været en oplevelse, som 
deltagerne nødig ville have undværet. Det er en stemning, som ikke 
kan defineres. Man kan naturligvis lige straks føle sig noget frem
mede overfor hinanden, men der må alligevel være noget fra »den 
gang«, der stadig binder os, for hele atmosfæren er der meget hurtigt.

Jeg kan kun sige: und jer selv denne oplevelse!

På gensyn til afslutningen. Else (Grannet) Porst.-37.
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Kære 10-års jubilarer!
Forfatteren Aksel Sandemose sagde forleden under et replikskifte 

i Danmarks radio: »Jeg fik et brev fra en af mig fuldstændig ube
kendt mand, der begyndte med: Kjære Sandemose! — Hvor blev jeg 
gal. Jeg er ikke »kjære« for nogen, som jeg ikke kender.« — Hvis jeg 
forstår Sandemose ret, er det de tomme og meningsløse udtryk, 
han vil til livs.

Ja, kig blot på overskriften en gang til, for vi kender da hin
anden — eller måske rettere kendte. Som vi var dengang for 10 år 
siden. Vi havde i hvert fald siddet og kigget på hinanden i 5 år 
og havde vel også en del mere sammen.

Det er faldet i min lod at blive lærer på denne skole, hvor jeg 
for 10 år siden var elev. Jeg tænker sjældent over det; men en 
gang imellem dukker der et eller andet frem fra den tid, som for
tæller mig, at også disse år havde deres betydning for det, der 
virkelig spiller en rolle i min tilværelse i dag.

Vi har sikkert forandret os, siden vi gik i skole sammen. Det, 
der var sværmeri, er blevet hverdag, det, der var spredt, er blevet 
samlet; for de fleste i hvert fald. Men intet af det, man som 
ganske ung er opfyldt af, er naturligvis i sig selv overflødigt, så vi 
for enhver pris skal prøve på at glemme det. — Måske tværtimod. 
Jeg har somme tider opdaget, at jeg ved at tænke tilbage på de 
helt unge år bedre har kunnet forstå andre mennesker. — Stucken
berg har skrevet:

»Jeg har ej råd at slette 
en levet time ud.«

Det er et af de mandigste og viseste ord, jeg kender. Ved nær
mere eftertanke er det især et af de hæderligste.

I erkendelse heraf vil jeg gerne opfordre alle mine gamle skole
kammerater til at mødes ved dimissionsfesten i Grindsted lørdag 
den 23. juni.

I skal nok blive godt modtaget.
Grindsted, april 1962. Søren Viggo Pedersen. - 52.

37



JENS FUTTRUP
* 28. september 1887 f 28. december 1961

Det gjorde utvivlsomt et stærkt indtryk på alle gamle Grindsted- 
elever, da vi hørte i radioen og læste i avisen, at Jens Futtrup 
var død. I årene fra 1914 til 1942 var han ejer og leder af Grind
sted Realskole. I 1942 blev han forstander for Jelling Seminarium.
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Da han i 1953 trak sig tilbage fra denne stilling, flyttede han 
sit virke til Sydslesvig, der i årene under og efter krigen havde 
fået en stedse større plads i hans sind og tanker. Han blev i Syd
slesvig tilsynsførende og rådgiver ved det danske skolevæsen, 
altid parat og utrættelig, når der kaldtes på ham fra det kæm
pende Danmark dernede. Først en månedstid før sin død forlod 
han Sydslesvig og arbejdet dernede for at bosætte sig i Jelling.

Jens Futtrups liv faldt således i tre ret skarpt adskilte afsnit: 
Grindsted, Jelling og Sydslesvig. Alle tre steder satte hans indsats 
spor. Vi gamle Grindsted-elever vil dog mene, at Grindsted-tiden 
var den væsentligste. Her gik det lange spand af år. Her voksede 
han til det, han blev, gennem sin ungdoms og manddoms gerning. 
Og her satte han sit præg på unge, modtagelige sind, så hans gamle 
elever kan vidne om, at uden mødet med Jens Futtrup og hans 
skole var deres liv blevet fattigere.

Jeg kom i 1919 til Grindsted Realskole som elev. Dengang var 
P. S. Kjeldgaard skolebestyrer, en dygtig, korrekt, jeg syntes den
gang — noget streng leder af skolen. Jens Futtrup var på årskursus 
i København. Imidlertid rejste Kjeldgaard ved skoleårets slutning. 
Et par af lærerne rejste samtidig. Var der visse gnidninger? Da 
vi genoptog skolegangen efter ferien, var Jens Futtrup og hans 
unge smukke hustru skolens lederpar, og fra nu af var det dem, 
der for langt de fleste af eleverne og da ganske særligt for kost
eleverne simpelthen var Grindsted Realskole, og det blev efterhån
den en skole af usædvanligt format. De dygtige lærere føjede 
naturligt deres arbejde ind i det helhedssyn, som Jens Futtrup som 
myndig og frisindet skoleleder skabte, og de fleste af lærerne be
undrede og holdt af ham som vi. En af hans tidligere lærere sagde 
engang til mig: »Når jeg i en eller anden situation er i tvivl om, 
hvad jeg skal gøre, tænker jeg altid ved mig selv: hvad ville Jens 
Futtrup have gjort i et sådant tilfælde, og så handler jeg efter evne 
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på samme måde«. Jeg er klar over, at Futtrups afløser, Mogens 
Høirup, havde det på lignende vis.

*
Jeg havde Futtrup som lærer i adskillige fag, og vi elever følte, 

hvordan han beherskede undervisningen, så fagene føjede sig lydigt 
under hans sikre tag. Han havde selv haft seminarieforstander Jens 
Byskov som lærer, og han lignede nok en del denne dygtige og sær
prægede pædagog, hvis pædagogik ikke var skrivebordsvisdom, men 
en lykkelig sammenknytning af kærlighed til mennesker, humor og 
evne til selvstændig vurdering. Der stod både fest og respekt om 
Jens Futtrups personlighed. Han fyldte i en skolestue og havde 
den for en leder så værdifulde evne at kunne skabe atmosfære om
kring sig. De små børn elskede ham. Han kunne fortælle for dem 
og hittede på så mange sjove ting. Det var ikke til at stå for.

Bedst husker jeg Futtrups gennemgang af dansk litteratur. Timen 
begyndte med, at han ret lemfældigt tog prøver på, om vi nu var 
fortrolige med det sidst gennegåede stof. Så lukkede vi bøgerne, og 
Futtrup læste op. Hvor blev »Hakon Jarl« og »Axel og Valborg« le
vende for os! Jeg har elsket Øhlenschlæger lige siden. Futtrup be
sad det for den store litteraturlærer ene fornødne: han havde sans 
for ånd.

Ikke at Grindsted Realskole på nogen måde forsømte de fag, hvor 
der dagligt skulle lægges sten på sten: regning, matematik, fysik, 
grammatik etc. Vi fik en meget dygtig undervisning i disse fag. 
Og for den, der kom fra en lille (men i øvrigt udmærket) landsby
skole, betød de mange nye fag en vældig udvidelse af horisonten. 
Det var alt i alt en meget stor oplevelse. Men selv om vi virkelig 
lærte meget, var de timer de bedste — hvad enten det var hos 
Futtrup eller hos hans lærere — hvor karakterer, prøver og eksami
ner var glemt, og fagene selv åbnede sig og fik betydning for os 
eller gav anledning til drøftelser af menneskelig og personlig værdi. 
Da den afsluttende eksamen kom, følte vi os alligevel vel forbe
redte, og også eksamensdagene står i erindringens glans.
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Det var ikke dengang almindeligt (er det måske heller ikke end
nu), at tidligere realskoleelever dannede en elevforening. Grind
sted realskole fik sin elevforening i 1920. Det var den skarpsindige 
og diskuterelystne Henry Kudsk (nu politiinspektør), den kloge og 
vittige Sigurd Nielsen (senere læge, gik ned med grønlandsskibet 
»Hans Hedtoft«), den skeptiske og ironiske Alfred Benned Peder
sen (nu præst i Gimming ved Randers), den rolige, saglige, altid vel 
funderede Ejler Skovbjerg (nu dyrlæge i Ølgod), den dygtige, blide 
og godmodigt drilagtige Ove Lauridsen (nu dyrlæge i Thyregod) 
— sådan ser jeg dem for mig nu 42 år efter — det var dem og 
flere, der stod bag elevforeningens oprettelse, alle fra afgangshol
det 1920. Det var også dem, der startede den sagnomspundne Kø- 
benhavns-klub, der siden fik aflæggere i flere andre byer. Her viste 
Futtrup sine lederevner ved helt at lade de unge selv dominere. 
Elevmøderne ved eksamensafslutningen blev strålende og lødige 
fester, og i Københavnsklubben holdt medlemmerne efter tur væl
dige foredrag efterfulgt af varme diskussioner. Litteratur og hi
storie var hovedemnerne. Og særlig festligt var det, når Futtrups 
var på besøg. Så holdt han aftenens foredrag, og bagefter snakkede 
og diskuterede han med os. Havde han før været den myndige og 
respekterede forstander, var han nu først og fremmest vor gode 
ven og rådgiver. At blive dus med Futtrup følte vi gamle elever 
som et ridderslag.

Et særligt kapitel fortjener vore ture. Først havde vi vandreture 
inden for landets grænser. Siden blev det til lange udenlandsrejser, 
hvor vi ikke blot skulle se og høre som alle turister, men også have 
føling med nye strømninger i efterkrigstidens Europa. I 1923 var 
vi således med til et stort ungdomsstævne i Hellerau ved Dresden, 
hvor alle hudfarver og mange nationer var repræsenterede. Det 
gjaldt jo om at byggge en ny verden op i fred og forståelse og 
gensidig respekt. Jeg var 17 år dengang, og det kneb mig svært at 
følge med i de mange filosofiske diskussioner på engelsk, tysk og 
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fransk. Men jeg havde alligevel følelsen af at være med til noget 
stort. Disse udenlandsrejser satte mærker i vore sind.

Futtrup lagde planerne for disse rejser og deltog altid selv. Hvad 
han betød, fik vi et stærkt indtryk af på den store rejse til Svejts 
i 1930. Futtrup blev syg i tandhjulsbanen på nedfarten fra et 
højt bjerg. Han måtte overnatte på et hotel, og vi måtte selv 
finde en lejrplads, hvor vi kunne overnatte i vore telte. Det gik 
egentlig udmærket. Men vi mærkede alle en underlig tomhed og 
utryghed omkring os. Først da Futtrup næste dag dukkede op igen, 
følte vi, at verden påny var i lave. Sådan virker en personlighed 
på de mennesker, han færdes iblandt.

Der er blevet sagt om I. C. Christensen, at når han skridtede 
op og ned ad storebæltsfærgen, var det selve Jylland, der kom gå
ende. Dette rodfæstede lå der også over Jens Futtrups stærke, fir
skårne skikkelse og hans stoute gang. Men det var ikke Mors, han 
legemliggjorde, hvor meget han end satte pris på sin fødeø, hvor 
han havde oplevet en indholdsrig barndom i et godt hjem i en jysk 
gårds trygge ramme, hvor der var nok at bestille, men dog også 
tid til at drømme. Det var heller ikke det særligt jyske, man først 
og fremmest tænkte på, når man mødte Jens Futtrup. Nej, det, 
han udtrykte, og det blev måske allertydeligst i hans sene år, det 
var Danmark. Når han mødte op i Sydslesvig — i små stuer, i 
trange forsamlingshuse, i store sale, hvor få eller mange lands
mænd fandt sammen, så følte de alle, at her var det Danmark, 
der kom gående, det Danmark, som aldrig ville svigte, og som de 
altid ville føle sig bundet til. Derfor var det også det helt rig
tige sted, han fik sin grav — i Jelling ved Gorm og Thyras grav
høje, hvor Harald Blåtand skrev Danmarks dåbsattest, og hvor 
Danevirke anes i horisonten.

Folkeligt og kristeligt følte Jens Futtrup sig som Grundtvigs 
lærling. Ikke underligt, at han flere gange i sit liv havde planer 
om at tage en højskolegerning op. Nu blev det i stedet for eksamens
skoler af forskellig art, han viede sine mange kræfter. Til gengæld 
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gav han disse skoler et højskolepræg, der gjorde dem til noget gan
ske særligt i deres art. Trods det meget krævende skolearbejde fik 
han tid til at sætte sig grundigt ind i Grundtvigs skrifter, og det 
var ham en glæde som kursuslærer ved Liselund Menighedsskole 
at kunne udnytte sin viden og give andre del deri. Hans indlæg 
i den almindelige skoledebat bar altid præg af arven fra Grundtvig 
og Kold.

For os at se var Jens Futtrup en lykkelig mand, der fandt den 
rette gerning, hvor alle hans evner og kræfter blev taget i brug, 
til glæde og berigelse for mange mennesker. Men at det hele ikke 
altid var så let, er vi gamle elever naturligvis klar over. Der var 
vanskelige tider i tyverne. Økonomien var vel i det hele taget ikke 
Futtrups stærke side. En skole med mange lærere og et stort per
sonale giver altid problemer. Men vi gamle elever mærkede aldrig 
til bekymringer og vanskeligheder, selv om vi nok vidste eller anede, 
at de var der. Futtrup talte aldrig derom, som han i det hele al
drig talte om sig selv. Heller ikke, da jeg talte med ham sidste 
gang. Det var i Hanved (i Sydslesvig) lige før flytningen til Jel
ling. Futtrup havde vist nok haft hjerneblødning. Men han havde 
sit vante friske og sunde udseende og talte livligt og tilsyneladende 
ubesværet om skoleforhold, Sydslesvig etc. Han lå ganske vist i 
sengen, men jeg regnede med, at det blot var lidt influenza. Først 
da jeg hørte fra Jelling, at hans skridt var blevet små, begyndte 
jeg at ane, hvor det bar hen. At han var slidt op.

Når Futtrup kunne tage, hvad der korn, med så rank en ryg, 
skyldtes det først og fremmest hans åndelige rodfæstethed, men 
dog også i høj grad den kvinde, der gennem hans lange og virke
fyldte liv trofast stod ved hans side.

Naturligvis beundrede Ellen Futtrup sin stærke Jens, utvivlsomt 
fra hun så ham første gang, da han som soldat blev indkvarteret 
i hendes hjem, og »Muk« selv var et eventyr på 17 år. De var 
yderst forskellige, Ellen og Jens Futtrup, men havde måske netop 
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derfor så meget at give hinanden. Hun kunne le, når hans båd blev 
krænget, og gav ham styrke og fortrøstning, når tiderne var svære. 
Det er altid meget krævende at være kostskole-mor, og det var det i 
ganske særlig grad på Grindsted realskole. Hun måtte tage sig af 
eleverne, når de fejlede et eller andet, hun måtte tage sliddet og 
slæbet, når de gamle elever ustandseligt dukkede op. Og altid mødte 
hun os med sit strålende smil. Vi kostskoleelever var lidt forelskede 
i den smukke unge frue, der dukkede op iblandt os i 1920. Vi lærte 
efterhånden at beundre hende, da vi forstod, hvor meget hun bar.

Nåede Futtrup det, han drømte om, mens han gik deroppe på 
fødegården på Mors og ville være lærer? Ja, han begyndte allerede 
dengang sin lærervirksomhed og startede med den utvivlsomt van
skeligste elev, hans liv stillede ham over for, nemlig hans egen bror, 
der gjorde ham så mange knuder, at Jens til sidst ikke så anden 
udvej end at prøve på at drukne sin genstridige elev. Det er ved
kommende brors egen skildring ved et lille samvær efter begravel
sen, jeg bygger på. Det minder om Kristen Lidegaards fortælling 
om, da han forsøgte at brænde sin oldemor af. Den drastiske 
skildring fortæller både i Futtrups og Lidegaards tilfælde om drenge 
med humor og temperament — og med et rigtigt drengeliv i et her
ligt hjem.

Nåede Jens Futtrup sine drømmes mål? Ved siden af sin skole
virksomhed havde han mange tillidsposter, (se Den blå bog). Det 
kan ikke undre. Futtrup var et menneske, som man fik ubegrænset 
tillid til, så snart man så ham. Det hang måske sammen med, at 
han selv troede på mennesker. Var han ærgerrig? Jo, det tror jeg 
nok. Men han så utvivlsomt det største, et menneske kunne nå, i 
at være i tjeneste — hos magter større end mennesket selv. Det 
nåede han. Hans liv blev en tjenergerning over for Gud og hans 
næste. Hans liv blev en tjenergerning over for Danmark.

Hans Flaarder.
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To slægtleds syn på forskellige af livets forhold.

Man behøver ikke at være nogen synderlig skarp iagttager for 
at blive opmærksom på det modsætningsforhold, der til enhver tid 
synes at bestå mellem to på hinanden følgende generationer. Det 
manifesterer sig tydeligt i en forskel i livsholdningen; to genera
tioner forholder sig ikke ens til de samme problemer, hvad de ikke 
kan gøre, fordi deres vurderingsgrundlag ikke er identiske.

Man kan måske bestemme modsætningen som en kontrast mellem 
konservatisme (hos den ældre generation) og radikalisme (hos den 
yngre). Det er i hvert fald en formulering, der er anvendt langt 
ud i det banale. Den rummer imidlertid en vis fare, idet den søger 
at simplificere et forhold af en særdeles kompleks natur. Et eksempel 
på denne banalisering er den såkaldte pendul-teori, der vil hævde, 
at konservative strømninger lovmæssigt veksler med radikale.

Skal man imidlertid på en mere redelig og grundig måde søge 
at give et billede af to generationers møde, ofte et sammenstød, 
må man opstille problemerne i en mere nuanceret form og søge 
deres ofte dybtliggende årsager.

Bedst må det da blive at behandle et generationssammenstød, 
man kender af egen erfaring. I dette tilfælde skal behandles den 
generation, der var nået ind i sin første ungdom i 1930’erne, over 
for den, der er ung i dag.

Behandlingen af emnet skal begynde i 30’erne. Vi kommer her 
til at se, hvorledes en generation, nutidens forældregeneration, blev 
formet.

Trediverne var en urolig tid. Efter »the roaring twenties«, hvor 
den værste skræk over den første verdenskrig langsomt fortog sig 
og ikke sjældent slog over i en løssluppen, måske lidt anstrengt livs
dyrkelse, livsglæde, meldte sig nu store problemer af økonomisk 
og politisk art.
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Berygtet, endnu omtalt med angst og gru, er den verdensom
spændende økonomiske krise i trediverne. Fra Amerika bredte den 
sig som en pest, og hvor den slog ned, florerede fattigdom, arbejds
løshed, varemangel, sult.

På denne baggrund havde venstre-orienterede politiske bevægel
ser gode muligheder for at vinde terræn. Kommunismen eller den 
dybrøde socialisme fik et kraftigt greb, ikke mindst i de unge in
tellektuelle. Måske kaldte de sig ikke kommunister eller socialister 
(man var tilbageholdende, når det gjaldt at organisere sig); men at 
sympatien lå på den politiske fronts venstre fløj, hersker der ingen 
tvivl om. Flertallet ønskede en radikal omvæltning.

Trediverne var imidlertid en så mangfoldig periode, at også de 
konsekvent højre-orienterede bevægelser havde fremgang. I Italien 
blussede fascismen op, i Tyskland slog nazismen ud i en voldsom 
brand. Overalt i Europa, tværs over nationale grænser, fik disse 
strømninger frit løb, og også her kunne man træffe unge intellek
tuelle i forreste række.

Det er på baggrund af den økonomiske krise ikke vanskeligt at 
forstå, at politik kunne gribe ikke alene de unge intellektuelle, 
men også tredivernes hr. jedermann. Når en mand er uden arbejde, 
når hans børn ikke kan spise sig mætte, ser man ikke så nøje på, 
om løfternes farve er rød eller brun. Han bliver let offer for 
propaganda, der lover ham arbejde og føde. Den lille mand — klei
ner Mann — var tredivernes løfterige, politiske propagandas ynd
lingsoffer. Der blev, mere eller mindre medfølende, ikke sjældent 
sentimentalt, skrevet om ham, der blev råbt til ham, der blev lok
ket for ham — og han var villig til at følge trop, for han var 
i nød.

Også i religiøs henseende var 30’erne en søgende tid. Hvad der 
i snævre kredse forlængst var blevet en kendsgerning, nemlig, at 
Gud var død, bredte sig nu som en uafviselig fornemmelse i videre 
kredse. Hvis Gud eksisterede, hvordan kunne han da tillade først 
en verdenskrig, dernæst en økonomisk katastrofe? Nej, Gud måtte 

46



være død. Og når en gammel gud dør, må mennesket finde en ny. 
Interessen for eksotiske religioner, for mystik og allehånde okkult
isme steg i takt med erkendelsen af Guds umulighed.

Inden for kunsten herskede den samme søgen. Man eksperimen
terede voldsomt; i malerkunsten fuldbyrdedes sprængningen af de 
naturalistiske rammer; i litteraturen opstod den sidste internatio
nale -isme, den mest konsekvente af dem alle, surrealismen. Inden 
for tonekunsten blev skabt værker, der endelig bekræftede den væ
sensforandring, der var begyndt i tiden lige før første verdenskrig. 
Hertil bidrog i ikke ringe grad den voksende forståelse for jazzen.

Trediverne er kendetegnet ved en trang til ekspansion. Menne
sket i trediverne ville have luft, lys og plads — og dét søgte det 
hvor som helst. Moralen gennemgik en forandring. Ikke mindst med 
baggrund i freudianismen krævede man i skuespil og revyer større 
ret for de menneskelige drifter, en friere kønsmoral.

Videnskab og teknik gjorde så store fremskridt, at man i glimt 
anede, hvilke vidunderlige muligheder mennesket — trods krig og 
kriser — måtte have foran sig. Dybdepsykologien åbnede uanede 
perspektiver indad i mennesket. Man satte sig derfor store mål, 
høje, idealistiske mål: samfundet måtte underkastes en social og 
moralsk reform, en ny verden, et nyt menneske skulle komme.

Man har villet karakterisere trediverne som en tid af saglighed 
og anarki. Man ser sagligheden i de sociale bestræbelser, anarkiet 
i de hensynsløst ekspansive bevægelser. Men først og sidst beteg
nede trediverne en alvorlig, en dødsensalvorlig kamp for eksisten
sen. Den, der var ung dengang, skulle nok finde et ideologisk, et 
moralsk eller religiøst ståsted; men først og sidst skulle han sikre 
sig det helt elementære: arbejde, mad og husly.

Vi ved i dag, hvorledes det gik, hvorledes det måtte gå. Tredi
verne fandt aldrig det ståsted, man så ihærdigt søgte. Folkeforbun
dets sammenbrud, borgerkrigen i Spanien, vinterkrigen i Finland 
og katastrofen: den anden verdenskrig slog fødderne bort under 
tredivernes bestræbelser.
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Den, der dengang trods alt nærede store forhåbninger til frem
tiden, gik nu ind i verdenskrigens utryghed. Idealerne blev kastet 
over bord — de havde jo ikke været stort bevendte. Nu gjaldt det 
at klare sig, så godt man kunne. Mødte man til modstand mod 
nazismens barbari, eller blev man hjemme — desillusioneret mødte 
man til oprydningsarbejdet efter krigen.

Nu nærmer denne skitse af en generation, dette tilløb til forkla
ringer, sig sin slutning. Efter 15 års utryghed, usikkerhed kunne 
man gøre fallitboet op. Idealerne, fremtidsvisionerne var sønder
bombede; tilbage var kun en stærk trang til endelig engang at sikre 
sig den materielle sikkerhed.

Denne trang har siden været drivkraften hos den ældre genera
tion. Den vil redde, hvad reddes kan, så lange der er mulighed 
derfor (usikkerheden har jo aldrig forladt denne vingestækkede ge
neration!). Altså koncentrerer man sig om hus og have, t.v. og 
bridge, teak-møbler og bil, og det uanset om man engang var social
reformator, idealist eller profet. Idealer, politik, alt det kan have 
en god dag! Man har jo én gang for alle set, at det ikke nytter 
— hvorfor så ikke samle sig om det mulige, det, man kan få for 
penge i nutidens velfærdslande?

Et billede som det her tegnede gør vold mod visse kendsgerninger, 
forfladiger flere forhold, det ligger i opgavens natur. Imidlertid 
har jeg søgt at tage mere hensyn til det generelle end til det spe
cielle. Og det generelle facit er, at trediver-generationen fik bunden 
slået ud af sin livsanskuelse, før den for alvor fandt den. Genera
tionen, der aldrig opnåede andet end usikkerhed, samlede sig til 
slut helt om den beskedne form for tryghed, der — forholdene taget i 
betragtning — blev en mulighed for: den materielle tryghed, den 
lune borgerlighed, den stille, vulgære luksustilfredshed.

Over for denne generation skal vi nu stille det slægtled, der nok 
har hørt om verdenskrige, om økonomiske kriser, om arbejdsløshed, 
om fallerede idealer, men som aldrig selv — og det er det afgørende 
— har erfaret disse ting. De unge af i dag, de, der er først i tyverne, 
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kender i det store og hele kun til socialt set gode kår. De husker 
nok noget om varemangel, sortebørs og rationeringsmærker; men 
det er altsammen lidt uvirkeligt for dem.

Ét træk har forældregenerationen bragt med sig: usikkerheden, 
angsten. Er angsten i dag mindre håndgribelig — her truer ikke 
sult eller nakkeskud —, så er den dog mere begrundet. Atombom
ben har ophævet den irrationelle angst.

Sammenstødet mellem de to generationer kommer tydeligst til 
udtryk, når den ældste generation kræver af den yngste, at denne 
skal leve på hins erfaringer.

Således opfordrer den desillusionerede, vingestækket forældrege
neration til at sikre den materielle velstand, det eneste holdepunkt, 
den selv fandt. Vi skal tage eksaminer, gøre karriere, vi skal blive 
til noget — noget med en god løn og hus og t.v. og bil og pjat. 
Men hvorfor skal vi altid blive noget — hvorfor kan vi ikke 
»nøjes« med at være — f. eks. os selv?

Nogle af os, de fleste måske, går lydigt i forældrenes fodspor: 
den lige flisegang til søndag og wienerbrød. Andre af os kræver 
vor ret til at søge en vej selv. Vi ligner vore forældre som unge. 
De har måske vænnet os af med at dyrke politik. Men vi ønsker 
stadig at gøre, hvad de nu forkaster som tåbelige, ungdommelige 
udskejelser. Vi vil finde Gud, vi vil finde en kunst, der er sjæl, 
vi vil kende os selv helt ud.

Vi har set muligheder i os selv og i livet, som vi må prøve at 
dyrke. Vi kan ikke straks affinde os med parolen: hver mand sin 
bås. Måske har vi svært ved at sige, hvad vi søger, hvad vi vil. 
Måske savner vi udtryk; men det er ikke os, der har slidt sproget 
op ved propaganda og reklame for de små ting, hvor der skulle 
have været talt om de store. Det er ikke os, der har gjort det umu
ligt at bruge ord som »elske« og »kærlighed«.

»Vrede unge mænd« — beatniks — rodløse individer, der pro
testerer mod samfundet, mod samfundets slagger i deres eget liv.

49



De gamle siger, at det er et skuldetræk værd. Men protesterede de 
i sin tid ikke selv, marcherede de ikke i tro på en bedre verden?

»Ungdommen tager den materielle velfærd som en selvfølge,« 
siger de gamle. Det er en bebrejdelse — og den er maske retfærdig; 
men hvordan skulle vi kunne forholde os anderledes til al den snak 
om økonomisk sikkerhed? Vi har ikke vore forældres forudsætninger 
for at vide, hvad det er at leve uden. Vi har ikke erfaring derfor. 
Nogle af os kunne give ikke så lidt af alt det for at se den store 
kærlighed i stedet for den lille tilfredshed.

Vi ved ikke, hvad vi skal stille op med os selv og det umulige, 
der hedder tilværelsen. Vi er vore forældre som unge, kun er vor 
kamp for eksistensen ikke så hård, som deres var — til gengæld 
er vor usikkerhed endnu større. Ellers ligner vi dem: vi søger, som de 
søgte; vi nærer forhåbninger, som de nærede forhåbninger; vi øn
sker, som de ønskede, en ny verden. En verden af fred, en verden 
af større renhed, en verden med plads til os, selv når vi ikke følger 
de lige flisegange.

Bag vore facader gemmer vi det samme, som de gemte: en drøm 
om kærlighed, ikke blot til husbehov, men en kærlighed, der kan æn
dre verden.

En digter, der nu er død, men som var ung i trediverne, og som 
vil være ung for enhver tids ungdom, skrev i et digt til sine for
ældre:

»jeg blev ikke det, I ventede —
jeg blev alt der, I havde frygtet —«

Og digtet slutter:
»jeg ved, I har ret, når I siger det.

Jeg tror, jeg har ret, når jeg går til mit eget land, 
men jeg gåf tøvende — 
jeg går langsomt og tungt — 
men jeg tror, jeg skal gå.«

Så nøgent og forsvarsløst, så urokkeligt i sin ærlige tøven burde 
også jeg have sagt det.

Elev fra 55.
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Lettre de mon Moulin ä Café

Karen Ohrt f. Østerhye, er gammel elev jra Grindsted. 
Udgået 1953. Hun har her nedfældet glimt af det før

ste halve år som dansk præstekone i Paris.

Der var så dejligt nede i Frankrig: Vinen var rød og brødet stod 
friskt i bundter nede i boulangeriet, og der gik bageren og snakkede 
fransk, for det sprog havde han lært af sin moder.

Midt i solskinnet lå den danske kirke i Paris, med brede avenuer 
omkring, og her ventede man på den nye præst.

Jeg skulle være den nye præstekone, og min alder, 22 år, skræmte 
både mig og den gode menighed i Paris. Tit forestillede jeg mig 
min, den unge præstekones, ankomst til den danske menighed i Paris, 
som den grimme ællings entré i den gamle kones hus —:

Har hun børn? — »Nej«. — Ja, vil hun så holde mund. — 
Kan hun spille orgel, applikere eller spise østers? — »Nej«. — Ja, 
så skal hun ikke have mening, når fornuftige folk taler.

Og derfor kunne jeg sidde i en krog af Danmark og være i dår
ligt humør ved at tænke på bøgen, Furesøen og »vennerne«, jeg 
nu skulle forlade. Ville den nye præst blive omtalt således: Han er 
ikke køn, men han har et inderligt godt gemyt — eller således: Han 
er for ung og aparte, og så skal han nøfles. I mine værste mare
ridt forestillede jeg mig koloniens damer, med hvem jeg skulle 
forberede kirkens basar, som den kalkunske hane, der ville puste 
sig op, gå lige ind på mig og pludre og blive ganske rød i kammen. 
Sådan gik det ikke — jeg er blevet mødt af en venlighed og en 
velvilje, som jeg ikke havde drømt om. — Og alligevel har jeg 
ofte haft lyst til at dreje hovedet om for at få det under vingen: 
Når koloniens damer skulle komme til »åbent hus« i præsteboligen 
(og indbydelsen var underskrevet: Fru pastorinde Ohrt), eller når 
jeg ventede middagsgæster, eller når en venlig sekretær mindede mig 
om, at næste søndag var 1. søndag i advent, og der så kun var godt 
otte dage til basaren! eller, når jeg på cykel kastede mig ud i tra
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fikken på la Concorde —, eller når jeg indså, at der nu kun var 
fire torsdage til at indøve krybbespil med børnene (det krybbespil, 
der endnu ikke var færdigt) — ja, så har jeg følt mig lige så træt 
og forvirret, som havde jeg, som den grimme ælling, været både i 
mælkefadet, truget hvor smørret var, og nede i mælketønden, og jeg 
har ønsket at kunne slippe ud under revnen ved døren (—!) og bare 
et øjeblik ligge og sunde mig under en busk.

Men, hvor har jeg også følt mig ordentlig glad: som dengang 
damerne roste mit hjemme-bag, og en af dem sagde: »Sikke pænt 
hun har pyntet, og sikke dejlige kager hun har, dem kan hun rigtig
nok være stolt af, undtagen den ene, den er inderlig styg, jeg kunne 
ønske, hun kunne gøre den om.«

Da følte jeg mig ganske undselig, jeg vidste slet ikke hvad, og 
stak hovedet om bag vingen, jeg var alt for lykkelig, »men slet ikke 
stolt, for et godt hjerte bliver aldrig stolt.«

Og alt dette ville jo være inderligt godt, hvis jeg nu, når basaren 
og krybbespillet er overstået, kunne komme til et rigtigt præste
konekonvent, og dér bøje mig over min kaffekop og se, jeg var selv 
en præstekone.

Se, så var det en rigtig historie!
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Æresmedlemmer

Ellen Futtrup
Hedvig Krogsgaard
Niels Krogsgaard

Årgang 1961
Real A 1961
Andersen, Solveig, Lyngbyvej 35 III tv., 

København 0.
Bøjgård, Ulla Arvad, Stenagergård, 

Blåhøj.
Christensen, Jonna, Blåhøj st.
Christensen, Per Winding, Frederiks- 

gade 3, Skive.
Dynesen, Thorkild Hartvig, Finsens- 

gade 7, Herning.
Egsgård, Inger Marie, Granhøj, Filskov.
Eriksen, Erik Aksel, Bøvl pr. Sdr.

Omme.
Hansen, Else Inger, Den udv. Højskole, 

Haslev.
Hansen, Hans Peder, Lund pr. Mølby.
Hedelejn, Per Karsten, Randbøl.
Isager, Knud Mouritz, Vandel.
Iversen, Arne, Randbøldal.
Jacobsen, Annamarie, Lærkeholt, 

Mølby.
Lind, Alex, Blåhøj st.
Madsen, Hanne Jurin, Egsgade 5, 

København N.
Madsen, Ole, Engebæk pr. Sdr. Omme.
Nielsen, Christen Anker, Brunnesvej 4, 

Vejle.
Nielsen, Poul Anker Breum, Skovlund.
Olsen, Kirsten Marie Dahl, Blåhøj st.
Sørensen, Ole, Blåhøj st.
Thomsen, Børge, Trædemark pr. Fil

skov.

Real B 1961
Breinholt, Niels Magnus, Hvam pr.

Kjellerup.
Christensen, Ellen Møller, kontorelev, 

Eg pr. Grindsted.

Hansen, Gert Laurids Skovbjerg, 
kontorelev, Agerbæk.

Hansen, Jørgen Skovbjerg, kontorelev, 
Agerbæk.

Hansen, Villy, trafikelev, Thyregod.
Ipsen, Ove, mekanikerlærling, Agerbæk.
Jensen, Benny Loch, Glejbjerg.
Jensen, Kresten Feldthusen, Hesselho 

pr. Tofterup.
Jepsen, Elisabeth Juhl, Skovgård, Ager

bæk.
Jernit, Inge-Lise, Sortedamsdosseringen 

49, København 0.
Jørgensen, Christa, Tofterup.
Kristensen, Johannes, Agerbæk.
Kristensen, Per, elektrikerl., Stenderup 

pr. Krogager.
Lund, Birthe, brugsforeningselev, Sten

derup pr. Krogager.
Nielsen, Connie, postelev, posthuset, 

Grindsted.
Nymand, Vibeke Krogh, Fåborg pr.

Varde.
Pedersen, Alice, gymnasieelev, Grind

sted.
Pedersen, Jens Skriver, bankelev, 

Sdr. Omme.
Pedersen, Rita Erena, Starup.
Sillasen, Edith, Fåborg pr. Varde.
Starup, Eigil Windfeld, bankelev, 

Starup.
Thomsen, Laurids Guldbjerg, smede

lærling, Glejbjerg.
Thulstrup, Eivind Vesenberg, bankelev, 

Glejbjerg.
Vendler, Flemming Ilium, konstabelelev, 

Tofterup.
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Real C 1961

Andersen, Arne Hessel, Billund.
Birkebæk, Bodil Asschenfeld, Birkebæks

allé 5, Sdr. Omme.
Christensen, Grete, Granvej 12, Grind

sted.
Christiansen, Hanne, Borgergade 15, 

Grindsted.
Damm, Inger Maria, Jernbanegade 8, 

Grindsted.
Eriksen, Kjeld, Engvej 17, Grindsted.
Eskildsen, Inger, Dal, Grindsted.
Flymann, Hans, Jernbanegade 8, Grind

sted.
Gjedsig, Lars Finn Brandborg, Bred

gade 14, Brønderslev.
Grunnet, Annemarie, Fynsgade, Grind

sted.
Hansen, Inger Margrethe, Vandel.
Hennelund, Bodil Ingegerd, Banegårds

vej 4, Grindsted.
Jensen, Jens Heine, Krog pr. Billund.
Jensen, Jørn Ladegård, Vestergade 4, 

Grindsted.
Jensen, Kristian Hede, Frederiksberg 

allé 4, Grindsted.
Jessen, Anna, Billund.
Kristensen, Ann Karin Egebjerg, 

Vestergade 4, Grindsted.
Lauridsen, Ole, Fredensvej 18, Århus.
Lorenz, Ingo Mario V., Rødegård 19, 

København S.
Lyhne, Ibi, Borgergade 36, Grindsted.
Nielsen, Rita Margit, Fynsgade 6, 

Grindsted.
Oppermann, Erik Martin, Gårsdal pr. 

Sandved.
Rasmussen, Bruno, Kærvej 20, Grind

sted.
Rasmussen, Vivi, Fynsgade 23, Grind

sted.

Real D 1961

Andersen, Torben, seminariet, Ribe.
Andresen, Kirsten Alice, Krogager.
Bjørnskov, Judy, Sdr. Felding.
Eriksen, Erik Evald, Vorbasse.
Hansen, Grethe, Vorbasse.

Hansen, Birgit Merete, Tøndervej 185a. 
Åbenrå.

Hansen, Henning Vig, Hejnsvig.
Hansen, Johan, Toften 5, Grindsted.
Hansen, Steen Autrup, Sdr. Omme.
Jensen, Åse, Vorbasse.
Jensen, Hans Peter Krupsdahl, Sdr.

Felding.
Johansen, Karen, Vorbasse.
Jørgensen, Ulla Skou, seminarieelev, 

Holdgårdsvej 46, Sdr. Omme.
Knudsen, Kristian, Sdr. Felding.
Larsen, Birgit, Sdr. Felding.
Mellemkjær, Ilse, Vorbasse.
Nielsen, Gunnar Damgård, Skov

krogen 3, Vejle.
Nørgård, Niels Hartvig, Vorbasse.
Pedersen, Peter Kim, Åhavevej 21, 

Silkeborg.
Pedersen, John Thellesen, GI. Landevej, 

Herning.
Poulsen, Kenn Rudy, Åglimt, Grind

sted.
Rasmussen, Alice, Sdr. Felding.
Skygebjerg, Sonja Annette, Egelund, 

Vorbasse.
Sørensen, Annette Bjerring, Balders- 

gade 23, Esbjerg.

1959 Aaskov, Karin, 
Jorden rundt 35, Grindsted.

1954 Aaskov, Frede, 
Jorden rundt 35, Grindsted.

1956 Agersnap, Ulla, 
Randersvej 96, Århus.

I960 Andersen, Anders Agerbo, 
Kastanieallé, Grindsted. 
Andersen, Axel, glarmester, 
Nørregade 23, Grindsted. 
Andersen, E., 
Nørrebro 184, Rudkøbing.

1952 Andersen, Ellen, 
Seestvej 6, Kolding.

1942 Andersen, Elof, bankass., 
Herning Handels- og Land
brugsbank, Herning.

I960 Andersen, Ingerlise, 
Morsbøl, Grindsted.

1956 Andersen, Anne Marie, 
Morsbøl, Grindsted.
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1950
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1921
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1945
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1957

1948

1957

1944

1931

1939

1953

1933

Andersen, Elna Linnet, 
Danish Missions Girls School, 
Aidens Valley, Aden, S. Arabia.
Andersen, Erna Skovborg, 
Gormsgade 2, Vejle.
Andersen, Helene M., 
Horsevænget 128, Vanløse.
Andersen, Helge Søgaard, 
Andelsbanken, Vejle.
Andersen, Jørn Clausen, 
Engparken 16, 3., Esbjerg.
Andersen, Margit, 
Skovgaard, Ansager St.
Andersen, Tage, skrædderm., 
Borgergade 19, Grindsted.
Andreasen, Kirstine, 
Chr. Lundsgaardsvej 14, 
Grindsted.
Andresen, Leif Georg, 
Borgergade 12, Grindsted.
Bach, Anders J., bogholder, 
GI. Vardevej 36, Esbjerg.
Baggesgaard, Aage, 
Østre Kirkevej 24, Herning. 
Baggesgaard, N. Jørgen, bank- 
ass., Søndervang 6, Grindsted.
Barslund, Henry, købmand, 
Barde pr. Herning.
Bech, Peder, 
Kildevej 6, Hjerting.
Bertram, Eigil Søren, 
424 N. Kingsley dr.
Los Angeles 4, Californien.
Birch, Tage Vind, 
Norgesvej 35, Skive.
Bitsch, Arnfred, skoleinspektør, 
Bedsted Centralskole,
Bedsted Thy.
Bitsch, Daniel,
14, Rundalls Road, Madras 7, 
India.
Bjerregaard, Gerda, 
Øksnebjergvej 23, L, Odense.
Blynning, Rikardt,
Helge Rodes Allé 14, 1. tv., 
Valby.
Boe, Jørn, 
Brande.
Boesen, Ebba, f. Ernebjerg, 
Ernst Bojesensvej 5 A, Holte.

1949 Botne, Ruth, f. Mogensen, 
Niels Steensensvej 12, Bolbro, 
Odense.

1947 Bremer, Holger, 
Sognegaardsallé 78, 2. tv., 
Hvidovre.

1937 Bruun, Johan Dejgaard, 
dyrlæge, Nordenskov.

1950 Brus, Karen, børnehavelærer
inde, Solvangsvej 1, Humlebæk.

1959 Carstensen, Ellen Marie, 
Gormsgade 20, Esbjerg.

1957 Carstensen, Holger, 
Landgildevej 6, København S.

1936 Christensen, Arnold, direktør, 
Struervej 60, Holstebro.

I924 Christensen, Carl, landsrets
sagfører, Hornslet.

1941 Christensen, Carl Otto Husted, 
Damvejen 18, Ribe.

1941 Christensen, Ellen, 
»Mosegården«, Blaahøj.

1934 Christensen, Gunner, uddeler, 
Brugsforeningen, Grindsted.

1955 Christensen, Henry, 
Hellevad mejeri, Hellevad.

1937 Christensen, Jørgen Reiman, 
installatør, Trillerup pr. Dræby, 
Odense.

1945 Christensen, Jørgen Søholt, 
journalist, Bjørn Andersens- 
vej 31, Birkerød.

1945 Christensen, Torben Søholt, 
journalist, Thorvaldsensgade 28, 
Arhus.

1946 Christensen, Kaj Rørbæk, 
Poppelvej 8, Hasseris, Aalborg.

1936 Christensen, Poul Johan, 
manufakturhandler, Borgergade, 
Grindsted.

1931 Christensen, Vagn Nørlund, 
kriminalbetjent, 
Odensegade 2, 2., Århus.

1932 Christensen, Margit Lund, 
Torvet 3, Grindsted.

1958 Christensen, Solvejg Lund, 
Torvet 3, Grindsted.

1923 Christensen, Thomas, skoleinsp., 
Christiansvej 23, 
Charlottenlund.
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Christiansen, Agnes, f. Schle- 
baum, »Sapho«, Billund.
Christiansen, Carl Rich., 
værktøjsmager,
Hovedgaden 30, Billund.
Christiansen, Poul Henry, 
manufakturhandler, 
Borgergade 15, Grindsted.
Christiansen, Esther, f. Olesen, 
Borgergade 15, Grindsted.
Christiansen, Signe, f. Schiør- 
ring, Slotsgade 8, Hillerød.
Christiansen, Svend, 
forretningsbestyrer, 
Borgergade 10, Grindsted.
Dahms, Anny, 
Nygade 7, Grindsted.
Dalgas, Bent Vinding, 
Ådalen 3, Grindsted.
Dalgas, Esther, f. Nielsen, 
Østergade 1, Grindsted.
Døssing, Asta Degn, frue, 
tandlæge, Englandsgade 23, 
Esbjerg.
Egholt, Bente,
St. Møllevej 10, 2. tv., 
København S.
Ellebæk, Lars, 
Haslev Gymnasium, Haslev.
Engberg, Kaj, 
Hjarup pr. Kolding.
Engberg, Olaf, savskærer, 
Aast pr. Vandel.
Eskildsen, Inge, 
Pilevænget 15, Vejle.
Eskildsen, Knud, bankfuldm., 
Jyllandsgade 14, Grindsted. 
Eskildsen, Kristian, sognepræst, 
Vester Vedsted pr. Ribe.
Falkner, Thor, bankassistent, 
Hans Egedesvej 43, Herning.
Felsted, Gerda, f. Sørensen, 
Fredensvej 12, 3., Viby J. 
Frederiksen, Else Østergaard, 
Filskov.
Frick, Marie, f. Jensen, 
601 West 13th Ave, 
Vancouver BC, Canada.
Frifelt, Kirstine, 
Risbøgevej 24, Brabrand.

1930 Frisken, Lorenz, direktør, 
Axelhøj 48, Vanløse.

1952 Fromsejer, Poul H., stud, theol., 
Aldersrovej 6, Århus.

1955 Frøkjær, Anne Elise, 
Seminariet, Nr. Nissum.

1941 Frøkjær, Jens Chr., læge, 
Allingåbro.
Futtrup, Anders, lærer, 
Palnatokes Allé 22, Esbjerg.

1934 Futtrup, Hans, skoleinspektør, 
Dansk Privatskole Lyksborg, 
Paulinenallee 2, Glücksburg.

1955 Grau, Ole, 
Sdr. Omme.

1937 Gravesen, Ingrid, f. Jensen, 
Tesdorffsvej 90, København F.

1922 Gregersen, Mads, civiling., 
Vejlesøvej 76, Holte.

1935 Grunnet, Tage, dyrlæge.
Vet. Dept. Lake Provincia, 
Tanganyika, Afrika.

1945 Grysbæk, Kirsten, 
Tordenskjoldsgade 29, 4., 
Århus.
Haahr, Valdemar, 
c/o E. B. Hansen, 
Lørenskogvej 21, Vanløse.

1948 Hårder, Axel,
Brugsforeningen »Fremtiden«, 
Nørre Aaby.

1922 Hårder, Hans, højskoleforst., 
Rønshoved Højskole, Rinkenæs.

1929 Hald-Madsen, Anders, 
industrikonsulent, 
Højgaards Vænge 3, Bagsværd.

1934 Hald-Madsen, Jørna, frue, 
f. Jørgensen,
Højgaards Vænge 3, Bagsværd. 

1920 Hansen, Carl Gustav, 
antikvarboghandler, 
Ringstedvej 15, Roskilde.

1953 Hansen, Chr. Lyhne, lærer, 
Jernkåsvej 7, Kastrup.

1951 Hansen, Edel,
Brylle, Knarreborg St.

1923 Hansen, Ejnar, tømrermester, 
Vandel.
Hansen, Elna, 
Nygade 25, Grindsted.



1954 Hansen, Hans Ole Fernis, 
trafikassistent, 
Johnsens Allé 15, Thisted.

1954 Hansen, Helen Marie Teglgaard, 
sygeplejerske, 
Rigshospitalet, København 0.

1933 Hansen, Herdis Pilegaard, 
f. Christensen, 
Vardevej, Grindsted.

1950 Hansen, Jørn Teglgaard, 
maskinist, Vandel.

1950 Hansen, Karen, f. Nielsen, 
Aasum Maskinstation, Tarm.

I960 Hansen, Kurt E., 
Nørregade 38, Grindsted.

1935 Hansen, Niels Erling, 
kontorchef, 
Kong Hans Allé 14 B, Søborg.

I923 Hansen, Peter, førstelærer, 
Hellevad.

1937 Hansen, Severin, dyrlæge, 
Nørager.

1949 Have, Hanne, f. Madsen, 
Østerled 38, Vejle.

1920 Heidemann, Anna Sofie, f. Holt, 
cand, pharm., 
Miltonvej 12, Højbjerg.

1949 Henriksen, Annelise, f. Rømer, 
Thisted.

1921 Hermansen, Kirstine, 
Rønnebo nr. 16, 
Utzonsgade 26, 3. th., Kolding.

1957 Ho, Preben, 
Vester Ringgade 228, Århus.

1949 Hoeg, Lis, f. Winther, 
Parkvej 6, Højbjerg.
Holt, Sven, 
Monto Maiz, Cordoba, F.C.C.A., 
Argentina.

1930 Holtegaard, Karen, cand, pharm., 
Frederiksborgvej 102, s. th., 
København NV.

1924 Horsbøl, Kirsten, 
seminarielærerinde, 
Østergade 83, Tønder.
Hougaard, Gudrun, 
Sdr. Omme.

1922 Hovmøller, Sigurd, ingeniør,
1019, Sc. 25th Str., Milwaukee, 
Wise. U.S.A.

I960 Hundrup, Bjarne, 
Toften 7, Grindsted.

1936 Hviid, Karsten, ingeniør, 
Lektorvej 91, Aalborg.

1940 Hviid, Kiss, f. Hestehave, 
Lektorvej 91, Aalborg.

1957 Hvolbæk, Else Betty, 
Bagsværdvej 100, Lyngby.

1955 Hylgaard, Jørgen, 
Nørregade 38, Grindsted.

1957 Hæstrup, Per A.,
4. maj kollegiet, Esbjerg.

1950 Høirup, Birthe, 
Jagtvej 110, 3. th., Kbhvn. N.

1955 Høirup, Hanne,
4. maj kollegiet, København.
Høirup, Karen, 
Realskolen, Grindsted.

1952 Højgaard, Asta, f. Varming, 
Indre Ringgade 121, Fredericia.

1945 Høst, Egon Aksel, 
Blichersvej 4, Grindsted.

I960 Iversen, Kirsten, 
Kolding Landevej 8, Vejle.

1957 Ivarsen, Ruth Milred, 
Krogager.

1956 Jacobsen, Agnes Kirstine, 
c/o bagermester Johs. Jacobsen, 
Agerbæk.

1953 Jacobsen, Jørn Pinnerup, 
Hørlycks Allé 12, Grindsted.

I92O Jacobsen, Karen,
Joachim Larsensvej 11, 3-, 
København F.

1957 Jansen, Jørgen Kelvin Friis, 
Faaborg pr. Varde.

I960 Jarde, Carl-Henning, 
Edisonsvej 12, København V.

1927 Jensen, Aage, isenkræmmer, 
Vestergade 1, Grindsted.

I960 Jensen, Anne Marie Bruun, 
Nollund pr. Grindsted.

1959 Jensen, Axel Schou, 
Elværket, Glejbjerg.

1958 Jensen, Ove Baggesgaard, 
Vestergade 1, Grindsted.

1953 Jensen, Bente Rørbæk, 
f. Christensen, 
Parkvej 31, Vejle.

1957 Jensen, Georg, 
Løvlund pr. Billund.
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1957 Jensen, Jane Crone, 
Frødings Allé 11, 2., Søborg.

1957 Jensen, Kirsten, 
Fromsejer, Vorbasse.

1951 Jensen, Kirsten Else, 
Charlottenlund St.

1927 Jensen, Meta, overtrafikass., 
Bymarken 41, st., Roskilde.

I960 Jensen, O. Nør, 
Hollændervej 22, Kbhvn. V.

I960 Jensen, Preben, 
Vestergade 78, Grindsted.

1955 Jensen, Svea Crone, 
Bøgehøj 25, 6., Hellerup.

1955 Jensen, Tommy Falck, 
Kastelsvej 9, 2., København S.

1959 Jensen, Per Albin, 
Østre Allé 44, Viby J.

1959 Jepsen, K., 
Mælkeriet Christianshåb, Vejle.

I929 Jespersen, Poul Hugo, 
kredsdyrlæge, 
Enghavevej 3, Hjørring.

I960 Johnsen, Erna, 
Bøvl pr. Sdr. Omme.

1957 Jung, Eva, 
Hvelplundgaard, Sdr. Omme.

1957 Juul, Lars, 
Årslev pr. Brabrand.

I960 Jørgensen, Eilif Holle, 
Staugaard Plantage, Vorbasse.

I95I Jørgensen, Grethe, 
f. Præstegaard, 
Fanøvænget 6, Odense.

1949 Jørgensen, Karen, f. Nielsen, 
c/o købmand Arne Jørgensen, 
Hedensted.

1956 Jørgensen, Ib, 
Gråbrødretorv 21, 3-, Kbhvn. K.

1934 Jørgensen, Magnus, redaktør, 
Islandsvej 2, Hjørring.

I960 Jørgensen, Viggo Holle, 
Stauggård, Vorbasse.
Kaalund, H. V., rangerformand, 
Vesterbrogade 13, Grindsted.

I943 Kaasbjerg, Viggo, 
Nærumvænget 57, Nærum.

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

1932 Kjestrup, Marie, f. Nielsen, 
Zeisesvej 4, Haderslev.
Kjær, Leo Stråsø, overlærer, 
Hørlycks Allé 8, Grindsted.

1953 Kjær, Lucy Valentin, f. Jensen, 
Ringstedgade 5, København 0.

1957 Kjær, Mette Kirsten, 
Vindingevej, Bolig A, Nyborg.

1940 Kjær-Olesen, Tage, vejassistent, 
Sdr. Landevej 43, 2., Sønderborg.

1956 Knudsen, Erling, postassistent, 
Gærdet 8, Birkerød.

1957 Knudsen, Mette Marie, 
Stenderup pr. Krogager.

1945 Klange, Birgit, f. Hundsdahl, 
Vestergade 10, Spjald.

1950 Kold, Charlotte, f. Stoustrup, 
Prins Haraids Allé 18, 
Fruens Bøge.

1953 Kragelund, Kirsten Søndergaard, 
f. Hansen, 
Anemonevej 11, Grindsted.

I960 Kristensen, Vita Borg, 
f. Johnsen, 
Kommunekontoret, Grindsted.

1923 Kristensen, Jørgine, f. Jørgensen, 
GI. Møllevej 13, Varde.

1933 Kristensen, Kristian L., civiling., 
Brendstrupsvej 28, Varde.

1949 Kristensen, Lilli Buch, f. Buch, 
Holmevej 275, 2., Holme pr. 
Højbjerg.

I927 Kristensen, Julie Engelbrecht, 
Brandstationen, Fredericia.

1950 Kristensen, Sven, kontorist. 
Banegaardsvej 7, Grindsted.

1957 Kristensen, Tommy, 
Bolig 1, S. A., Sdr. Omme. 
Kristensen, Chr., kordegn, 
Aaboulevard 78, København N.

1952 Krogsgaard, Anders, 
Brandstrupvej 72, 2., opg. C, 
Århus.

1955 Krogsgaard, Karen, apoteksass., 
Jellingvej 17, Vejle.

1955 Krogsgaard, Merete, 
St. Annagade 33, Århus.

1960 Krupsdahl, Gert. M., 
Sdr. Felding.

1945 Krupsdahl, Regnar, fabrikant, 
Stakroge.
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1934

1943

1939

1948

1957

1936

1957

1924

1921

1920

1946

1947

1954

1945

1918

1942

1953

1929

1960

1953

Krøll, Herman, ingeniør, 
Nørregade 65, Grindsted.
Kvist, Holger, 
Præstevænget, Egtved.
Larsen, Børge, bankfuldm., 
Stadionvej 28, st., Bolbro, 
Odense.
Larsen, Else, f. Lund, 
Grevsensgade 10, st. th., Korsør.
Larsen, Hugo U., 
Jyllandsgade 10, Grindsted.
Larsen, Jens Tage, landinspektør, 
Lemvig.
Larsen, Knud Munch, 
c/o Fr. Larsen, Skolegade 20, 
Ans By.
Larsen, Søren Poulsen, kæmner, 
Ansager.
Lauridsen, Anna, f. Andreasen, 
Thyregod.
Lauridsen, Ove, dyrlæge, 
Thyregod.
Lauridsen, Ove, lærer, 
Vonsild.
Lauridsen, Ove, premierløjtnant, 
Fuglesangsallé 105, Århus.
Lauridsen, Svend Aa., 
seminarieelev, 
Skolegade 9, Thyregod.
Laursen, Inge, f. Jung.
Æblevej 9, Holme pr. Højbjerg.
Leth, Georg, 
Nørregade 31, Grindsted.
Licht, H. H., advokat, 
Grindsted.
Licht, Ketty, f. Bjerg, 
Grindsted.
Licht, Kirsten, 
Rønnebærvej 50, Holte.
Lindskov, Elisabeth, f. Jensen, 
Rektor Bruunsvej 46, Kolding.
Locht, Gustav, 
Egtved.
Ludvigsen, Merete, 
Agerbæk.
Madsen, Elly, kontorist, 
Vesterbrogade 9, Grindsted.

1954 Madsen, Else Marie Sand, 
f. Andersen, 
Ths. Nielsens Gade 5, st. tv., 
Århus.

1956 Madsen, Johanne Margrete, 
f. Ebbesen, 
Løntofteparken 50, Kgs. Lyngby.

I960 Madsen, Frede Skov, 
Andelsmejeriet, Hejnsvig.
Madsen, Kurt Skov, stud, med., 
Slettevej 6, Søborg.

I960 Madsen, Liss Anthon, 
Jyllandsgade 4, Grindsted.

1952 Madsen, Niels Peder, 
Strandbygade 90, 3. tv., Esbjerg. 
Markussen, Birgit, 
Starup Mejeri, Tofterup.

1954 Markussen, Ernst Uhd, 
Østergade 13, Ansager.

1955 Marthinsen, Anne Marie, 
f. Jensen, Spjarup, Egtved. 
Mathiasen, Lauritz, 
Hotel Rødding, Rødding. 
Mathiasen, J. P., 
Raffles Hotel, Singapore, 
Malaya.
Meadows, Herle, f. Jensen, 
Canoo, Bahrein, Persian Gulf.

1942 Mikkelsen, Edith, f. Fonnesbæk, 
Overgade 1, Stige, Fyn.

1952 Mikkelsen, Mads, 
Augustenborggade 23 D, 4., 
Århus.

1935 Mikkelsen, Nanna Sort, 
Øgelund pr. Filskov.

1948 Mikkelsen, Werner, revisor, 
Kirkegade 15, Vejle.
Modvig, G., 
Bresemanns Allé 4, Nakskov.

1956 Mortensen, Jens Gunner, 
Azaleavej 42, Valby.

1957 Mulbjerg, Svend Åge, 
Moldevej 3 B, Vejle.

1939 Munk Per, maskinmester, 
Aarup.

1952 Mæng, Harry, 
Svanevej 2, Lemvig.

1923 Møberg, Marinus, 
Vibes Allé 4, Grindsted.

1949 Møller, Ellen, f. Nikolajsen, 
Mariendalsvej 52 D, 1., Kbh. F.
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1957

1927

1957

1925

1960

1956

1957

1944

1922

1946

1953

1960

1922

1957

1957

1935

1959

1955

1957
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Møller, Niels Stahlfest, 
Birkevej 19, Nyborg.
Møller, Robert J., 
Sdr. Felding.
Møller, Tonni, 
Magnoliavej 26, Århus.
Møller, Niels Madsen, murerm., 
Lillerupvej 6, Rønde.
Navntoft, Yrsa, 
»Damgård«, Stakroge.
Nielsen, Allan Vinge, 
Skovlund pr. Mølby.
Nielsen, Arne Kjær, 
Rødkildevej 4, Vejle.
Nielsen, Ellen, damefrisørinde, 
Vestergade 20, Grindsted.
Nielsen, Elna Bente, 
Bolding pr. Glejbjerg.
Nielsen, Gunnar, direktør.
Brørup.
Nielsen, H. Herløv,
50 Hill Chist, Deep River, 
Ontario, Canada.
Nielsen, Grethe Marie, 
f. Hansen, Bjerregrav.
Nielsen, Inge, f. Axelsen, 
Lønborgvej 25, Tarm.
Nielsen, Jørgen Stig, 
Lindbjerg 70, Aabenraa.
Nielsen, Laur., sognepræst, 
Vester Sottrup.
Nielsen, Laust Nissen, 
Præstegaards Tømmerhandel, 
Grindsted.
Nielsen, Niels Peter, kommis, 
Fyensgade 6, Grindsted.
Nielsen, Nanna, f. Christensen, 
Skyttensvej 33, Holbæk.
Nielsen, Hans Helle, købmand, 
Viborgvej 1, Silkeborg.
Nielsen, Oluf Mondgaard, 
salgschef,
Roskildevej 86, Slagelse.
Nielsen, Birthe Smedegaard, 
Vestergade 20, Grindsted.
Nielsen, Svend Wulff, 
Gilbjerg Skole, Hejnsvig.
Nielsen, Tove Birch, 
Sdr. Omme.

1941 Nikolajsen, Karl Heine, 
prokurist, 
Grønnevej 39 A, st., Virum.

1945 Nikolajsen, Niels Chr., tjener, 
Houborg Kro, Houborg pr. 
Holsted.

1953 Nis-Hansen, Jørgen, 
Hestedamsgade 22, Horsens.

1924 Nordbeck, Sv. Aa., hovedkasserer 
D.K.A., Brejning.

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

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

I927 Nørup, Viggo, jernbanedetektiv, 
Fløegh Guldbergsgade 69 C, 
Århus.

1929 Oehlenschläger, Johs. G., 
prokurist, 
Engvej 29, Grindsted.

1944 Olesen, Anders Larsen, 
kommunekasserer, 
Herstedvester pr. Taastrup.

1938 Olesen, Bent Anker, 
Grand Hotel, Grindsted.

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

1939 Olesen, Vibe Anker, 
Grand Hotel, Grindsted.
Olsen, Anna, vaskerileder, 
Sygehuset, Grindsted.

1929 Olsen, Etta, f. Mortensen, 
Bjerget 20, Kalundborg.

1928 Olsen, Evald Bjerregaard, 
bankkasserer, 
Varde Bank, Esbjerg.

I92O Ostenfeld, Ruth, f. Christensen, 
Bakkegårdsvej 44, Risskov.
Paarup, Børge, købmand, 
Borgergade, Grindsted.

1957 Pagh, Birgit, f. Christensen, 
Chr. Winthersvej 4, Aabyhøj.

I960 Pedersen, Aase, 
Nørregade, Bække St.

I960 Pedersen, Arne Hedegård, 
Hinnum, Grindsted.

1954 Pedersen, Dora, 
Villa PAX, Ansager.

1955 Pedersen, Hans Peter, smedesv., 
Nørre Allé 2, Grindsted.



1954 Pedersen, Helena Søndergaard, 
Jerrig, Grindsted.

1957 Pedersen, Inge Lise, Klinkgaard, 
Nørre Langelund pr. Filskov.

I960 Pedersen, Jytte Prip, 
Attermosevej 61, Holte.

1920 Pedersen, Kirsten, frue, 
Bredgade 12, Løsning.

1954 Pedersen, Kirsten Jøker, 
f. Nissen Jøker, 
Bøgedal Fiskeri, Skibet.

1931 Pedersen, Knud, kasserer, 
Skolegade 10, Grindsted.

I922 Pedersen, Kristen, skolebestyrer, 
Vejen Realskole, Vejen. 
Pedersen, Margrethe, frue, 
Vejen Realskole, Vejen. 
Pedersen, Maja, overlærer, 
Sundholmsvej 109, 3-, Kbhvn. S.

I960 Pedersen, Niels Peder, 
Bachs Cafe, Ansager.

I960 Pedersen, O. Schjødt, 
Bryggergade 15, Herning.

1952 Pedersen, Søren Viggo, læret 
Realskolen, Grindsted.

1950 Pedini, Gerda, f. Lyhne Hansen, 
Kretavej 5, 4. th., Kbhvn. S.

1957 Petersen, Karen, 
Seminariet, Jelling.

1936 Petersen, Nanna Kjær, 
f. Clausen, 
Cellovej 25, Herlev.

1957 Petersen, Ulla Lejbach, 
Andelsbanken, Vejle.

1924 Pettersson, Kamma, 
f. Christensen, Åkirkeby.
Pettersson, Sv. Aage, skoleinsp., 
Åkirkeby.

I960 Pilgaard, Inga-Tove, 
Sdr. Felding.

1919 Plagborg, Julius, bankdirektør, 
Jernbanegade 1, Grindsted.

1950 Plagborg, Kaj, 
Snerlevej 40, Holstebro.

1953 Plagborg, Karen Margrethe, 
f. Eskildsen, 
Krogagervej 6, Grindsted.

1937 Porst, Else, f. Grunnet, 
Parmagade 48, København S.

I933 Poulsen, Aksel, forretningsfører, 
Bellisvej 8, Varde.

1937 Poulsen, Simon, dyrlæge, 
Ørnhøj.

I925 Præstegaard, Nanna, født Møller, 
Jernbanegade 15, Grindsted.

I949 Præstegaard Petersen, Inger, 
f. Thyregaard, 
gården »Flaaris«, Klovborg.

1922 Quesel, Margrethe, f. Holm, 
Nørre Nebel Realskole, 
Nørre Nebel.

I960 Rahbek, Anne Lise, 
Sdr. Felding.

1945 Rahbek, Hans, 
Midtjydsk Bogtryk, Grindsted.

1922 Rahbek-Sørensen, Richard, 
99 Manchester Road, Wilmslow, 
Cheshire, England.

1957 Rasmussen, Arne Kjær, 
Rojumvej 107, Sønderborg.

1930 Rasmussen, Else-Margrethe, 
f. Pedersen, 
Evaldsallé 89, Esbjerg.

1940 Revald, Knud, ingeniør.
Vermehrensvej 17, Odense.

1936 Refer, Bent, skovfoged, 
Smedegaardsvej 17, Viborg.

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

I92O Riising, Chr., 
Northclif, W. Australia.

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

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

1923 Rosenmai, Thomas,
6714, Indian Ave., Chicago, 
Ill., U.S.A.
Schelde-Jensen, Kristen, 
fuldmægtig,
Hobrovej 4 A, Randers.

1956 Schmidt, Elin Mussmann, 
Ansager.
Schrøder, Vagner, 
Nørregade 2, Grindsted.

1931 Schydt, Helge, tandlæge, 
Nørretorv 2, Vejle.
Schønberg, Michael, overlærer, 
Grindsted.
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1935

1953

1944

1948

1920

1927

I960

1944

1948

1947

1956

1954

1934

1927

1935

1938

1951

1944

1951

Schønning, Ernst, 
GI. Møllevej 11, Varde. 
Schweder, Hans Henrik, 
Sprogøvej 2, 1., København F. 
Sig-Jensen, Rachel Johanne 
Sindbjerg, f. Martinsen, 
Vendersgade 5, Holstebro. 
Sillasen, Børge, stud. tech. 
Skovby pr. Kassemose. 
Skjoldbjerg, Karen, 
f. Søndergaard, 
»Hjørnegaarden«, Farre.
Skov, Eivind, malermester, 
Jernbanegade 20, Grindsted. 
Skovbjerg, Ejler, dyrlæge, 
Ølgod.
Skovborg, Heine, civiling., 
Houlkjærshøjen 7, Viborg. 
Skriver, Sv. Erik, 
V. G. T„ Tarm.
Sort, Gudmund Thomassen, 
Vennemindevej 22, 4., Kbh. 0. 
Spicker, Folmer, 
Vorbasse.
Spicker, Martha, 
Vorbasse.
Starup, Gunnar, 
Sønderby, Grindsted. 
Starup, Knud Windfeld, 
Faaborg pr. Varde.
Storgaard, Anders, direktør, 
Valdemarsvej 21, Kristrup, 
Randers.
Søes, Anna, f. Jensen, 
Købmandsgården, Gesten.
Søgaard, Peter Chr., postass., 
Friggsvej 15, 3., Fredericia.
Søndergaard, Ernst, bankfuldm., 
Jorden rundt 17, Grindsted.
Sondergaard, Inge, f. Madsen, 
Jorden rundt 17, Grindsted.
Sørensen, Birthe, f. Christiansen, 
Vestergade 2, 1., Grindsted.
Sørensen, Edith Eeg, 
H. Drachmannsvej 4, Århus. 
Sørensen, Gerda, f. Madsen, 
17 Normandy Boulevard, 
Toronto, Ontario, Canada. 
Sørensen, Bodil Kaas, f. Hansen, 
Solvang 12, Vejen.

I960 Sørensen, H. F., 
Hellevad.

1958 Sørensen, Merete, 
»Møjens Løn«, Hejnsvig.

1960 Sørensen, Birgit Merete, 
Hejnsvig.

1923 Sørensen, Mixen, kæmner, 
Janderup.
Sørensen, N. P., sognepræst, 
Randersgade 3, 2., Kbhvn. 0.

1957 Sørensen, Niels Chr., 
c/o Jacob Vestergaard, 
Krejbjerg, Salling.

1924 Sørensen, Petrea, fysioterapeut, 
Vestergade 16, Grindsted.

1927 Sørensen, Valter, læge, 
Aldersrovej 39, Århus.
Søørhus, Solvejg, f. Lauridsen, 
Wesselsgade 12, 1., Oslo, Norge.

1937 Taarnhøj, Mippe, f. Nielsen, 
Bakken 1, Glostrup.

1954 Thisted, Karen Vibeke, 
Randbøl.

1923 Thomsen, Harald, lærer, 
Magleøgade 31, 1., Korsør.
Thomsen, John Dyhr, 
Lind pr. Herning.
Thomsen, K., bibliotekar, 
Borgergade 25, Grindsted.

1925 Thomsen, Ruth, f. Hansen, 
Strandgade 9, Vejle.

1927 Thomsen, Sigurd, 
Missionshotellet, Vorbasse.
Thomsen, Steen Tore, portier, 
Hotel »Terminus«, Kbhvn. V.

I960 Thygesen, Bente B., 
Bække.

1957 Thygesen, Karen Bjerre, 
Bække.
Thygesen, Erik, 
Gymnasiet, Høng.

1959 Thuesen, Ejgil K., 
Stationsvej, Agerbæk.

1942 Vad, Jacob, kontorist, 
Vigerslevvej 336, Valby.

1955 Vig, Ketty, 
Hejnsvig.
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1932 Vinter, Aage, økonomiinspektør, 
Grindsted Realskole, Grindsted.

1959 Zeilberger, Peter, 
Elmegade 4, Esbjerg.

1954 Zinn, Allan, stud, arch., 
Falkonerallé 30, København F.

1944 Øhlenschlæger, Carl Christian, 
bogholder, 
Højgade 47, Hammerum.

1922 Østergaard, Ernst, sparekassedir., 
Hobro.

1957 Østergaard, Erling Allan, 
Bogensegade 7, 1., Århus.

1951 Østergaard Christensen, Elna 
Kirstine, GI. Vejlevej 7, 
Herning.

1948 Åkermann, Ruth, 
Kindhestegade 10, Assens.
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