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Skolens organisation
Skolens administration:

Fru Karen Høirup, 
økonomiinspektør Aage Vinter.
Tlf. 40 - giro 11582
Kostelevernes drengeafdeling tlf. 523 (13,45-15 og 19,30-20,30).
Kostelevernes pigeafdeling tlf. 849 (13,45-15 og 19,30-20,30)

Skolebestyrer:
Niels Krogsgaard.

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, telefon 925 (viceinsp. fra 1. 8. 63).
Næstformand: lærer B. Lerbech Sørensen.
Sekretær: lærer Th. Lewaid.

Kostlærere:
Pigeafdelingen: lærer Børge Fredensborg og frue samt Ingrid Poulsen. 
Drengeafdelingen: lærerne Th. Lewaid, Jens-Otto Jensen, 
Mogens Hansen og Niels Gammelby.

Årsfesten
lørdag den 22. juni 1963.
Kl. 13,30 Gudstjeneste i Grindsted Kirke ved pastor Linnebo, 

Grindsted.
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«.

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

Det nye skoleår begynder 13. august kl. 10.
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Grindsted Kost- og Realskole
er oprettet som privatskole 1902 og har siden 1917 haft ret til at dimittere 
til aim. forberedelseseksamen (præliminæreksamen). I årene til 1956 har 
1190 elever bestået denne eksamen ved skolen. Siden da er præliminærsko
len afløst af en ren mellem- og realskole og har dimitteret 600 elever til 
mellemskoleeksamen og 425 til realeksamen.

Skolen har 1., 2. og 3. real samt 8. og 9. klasser og som hidtil 6. og 7. 
klasser.

Fra det nye skoleårs begyndelse oprettes 1., 2. og 5. hovedskoleklasser, 
en børnehaveklasse samt realeksamenskursus, der er to-årigt.

I maj-juni eksamenstermin i år indstiller skolen 122 elever til realeksa
men og 16 elever i 9. klasse.

Eksamen kan tages med 4 fremmede sprog: engelsk, tysk, fransk og latin.
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I tre år har skolebestyrer Niels Krogsgaard været min chef og jeg hans 
nærmeste medarbejder.

Vort direkte samarbejde skal nu ophøre, og jeg skal føre hans arbejde 
videre som leder af skolen.

Disse tre år har været præget af skolebestyrerens aldrig svigtende vel
vilje, af hans utrættelige parathed til at give belæring og vejledning og af 
hans ofte overraskende blanding af dybt etisk livsholdning, humorfyldt 
menneskeforståelse og varm overbærenhed.

Vore mange, ofte timelange samtaler har givet mig lejlighed til at øse af 
Niels Krogsgaards rige fond af erfaringer.

Jeg ved, at jeg uden disse tre år ville have stået adskilligt dårligere ru
stet som skoleleder. Jeg er Niels Krogsgaard megen tak skyldig.

Poul Barking.
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skole virkelig kom i den situation at skulle tage stilling dertil. Imidlertid 
kræver foreningen en energisk bestyrelse, og så vidt jeg kan se, har GRE 
mistet mange medlemmer, som kunne være bevaret, hvis der var udfoldet 
tilstrækkelig stor anstrengelse derfor.

Ove og Anna Lauridsen var i mange år foreningens formænd og skriver:
Elevforeningen har stillet os fire spørgsmål angående vort syn på en 

elevforening, og vi skal forsøge at besvare dem. Da vi har været medlem
mer af »Grindsted Realskoles Elevforening« i 43 år og har beklædt for
mandsposten i tilsammen ca. 25 år, skulle vi vel kunne udtale os om sagen 
med nogenlunde erfaring. Om så værdien af svaret kommer til at svare 
til erfaringen er en anden sag.

I. Når der spørges, hvad elevforeningen har betydet for os, kan vi vist 
samle svaret under tre punkter:

1) Elevforeningen har været medvirkende til at holde forbindelsen ved
lige med vore klassekammerater.

2) Gennem elevforeningen har vi kunnet komme i kontakt med og lære 
at kende mange andre, som har været elever eller lærere på G. R., og med 
hvem vi derigennem har haft et interessefællesskab.

3) Elevforeningen har i høj grad støttet og været med til at bevare vor 
tilknytning til skolen.

Og når vi skal prøve at forklare, hvorfor det har haft værdi for os at 
bevare denne forbindelse med vor gamle skole og vore kammerater derfra, 
kommer det vanskeligste punkt for os, fordi det ikke er let at gøre med få 
ord. Vi må vist nøjes med i taknemlighed at sige, at vi mødte en livshold
ning på Grindsted Realskole og fik livsværdier med derfra, som har bety
det meget for os livet igennem, og som det har været os en trang at bevare 
kontakten med.

II. Med besvarelsen af første spørgsmål har vi vel egentlig også besvareti 
hvert fald halvdelen af andet spørgsmål, idet en elevforenings væsentligste 
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betydning for det første må siges at være den værdi, det kan være for et 
menneske at bevare forbindelsen med sin barndoms og ungdoms skole og 
kammeraterne fra de unge år, da de er mere modtagelige for påvirkning 
end nogen sinde senere. Vi føler trang til i den forbindelse at pege på den 
betydning, det i det hele taget har for et menneske at bevare »Forbindelsen 
bagud« i livet.

Elevforeningens væsentligste betydning må for det andet ligge i den vær
di, som det utvivlsomt har for en skole at bevare tilknytning til flest mu
ligt af sine gamle elever. Det skaber både respekt og interesse om en skole, 
at den er god nok og stærk nok til at få sine gamle elever til at søge tilbage 
til den atter og atter.

III. Det tredie spørgsmål er vi for så vidt ikke kvalificerede til at svare 
på, da vi kun kender lidt til elevforeninger fra kommunale skoler. Når 
man undtager de store, gamle kostskoler med århundredgamle traditioner, 
har vi dog indtryk af, at de offentlige skolers elever i det store og hele 
føler mindre trang til at danne elevforeninger, end vi kender det fra de 
private skoler.

IV. Egentlig synes vi, at Grindsted Realskole er nærmest til at besvare 
dette spørgsmål. Men skal vi besvare det, må svaret blive »Ja! Selvfølgelig 
kan skolen leve videre uden elevforeningen.« Men må vi også have lov til 
at sige, at den vil leve fattigere uden at have den »Forbindelse bagud«, 
som elevforeningen giver, og som er så betydningsfuld for såvel en skole 
som for det enkelte menneske. Ove og Anna Lauridsen, Thyregod.

Den sidste besvarelse kommer fra dyrlæge Tage Grunnet, Bregnerødvej 
66, Birkerød (formand 1961-1962):

i. Elevforeningen har for mig været forbindelsen tilbage til et kært livs
afsnit, der blev levet på skolen og på Grindsted-egnen. Den har medvirket 
til vedligeholdelsen af mangt et skattet kammeratskab.
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2. Netop at den holder forbindelsen mellem den enkelte, gamle elev og 
hans skole, byen, egnen og kammeraterne. Som Erling Frederiksen har sagt: 
»Når vi klager over, at livet er så kort, må vi ikke glemme den del, der 
er levet.«

3. Ja, det vil jeg tro, idet den private skole er noget, man frivilligt søger 
hen til. Der kommer et mere personligt forhold til lederskabet, og på en 
eller anden måde kommer man som gammel elev let til at se lidt af et fri
hedssymbol i en privat skole, noget non-konformt.

4. Ja, Grindsted Realskole kan godt undvære elevforeningen. Men det 
ville knibe svært den anden vej rundt.

40-års jubilarerne

En elev fra holdet 1923 havde lovet at fremsende opfordring til 40 års 
jubilarerne om at samles den 22. juni i år, men arbejdet med disse udsen
delser var ikke påbegyndt, da årsskriftet gik til trykkeriet.

Vi nøjes derfor i år med at opføre navnene på 1923-holdet, men der vil 
blive gjort alt for at få sendt indbydelser ud til de enkelte, når først vi har 
fundet adresserne.

Der var på dette hold ikke mindre end 5 udmærkelser.

14 Ulrik Grejs Jensen
I Rose Christensen 15 Marinus Møberg
2 Ruth Clausen 16 Birtha Nielsen
3 Thomas Christensen V Jens Grundal Nielsen
4 Ludvigge Hallum 18 Svend Hugo Nielsen
5 Ejnar Hansen (j) 19 Hans Olsen
6 Peter Hansen 20 Esther Petersen
7 Søren Kristian Hansen 21 Inge Roi
8 Jens Kristian Jensen 22 Thomas Rosenmai
9 Kristian Refshøj Jensen 23 Carl Stegelmann

10 Jørgine Jørgensen 24 Frederik Mixen Sørensen
11 Dagny Kjeldsen 25 Laura Thellesen
12 Kristine Knudsen 26 Harald Thomsen
13 Astrid Mogensen 27 Kristian Filskov Thomsen
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Vi har lånt et brev, sendt til Ejnar Hansen 
fra en klassekammerat, der først kommer hjem 
næste år.

North Vancouver, BC. 31. Jan. 1962. 
Kaere Ejnar.

Det var dejlight at faa brev fra dig, - som et ’pust’ fra mange aar siden. 
Tager mig tilbage til de gode aar da vi var born — da du og jeg gik om 
sammen og havde den gamle ’shot gun’ og skod paa skagerne. Jeg husker 
en gang du og jeg gik ud med din far, vi var klappere. Mange gode min
der. Sig hello til din Far fra mig og hav ham undskylde de mange gange 
du og jeg, mens vi gik til skole, startede op vindmollen saa vi kunde faa 
saven gaaende etc. Jeg har fire born, two sonner, 23 og 25. En er ved 
RCMP, at Ottawa, den anden er ved CPR i Vancouver. Saa er der en dat
ter, 17, og den sidste, en dreng, som er 10. Han haaber at kommed med os 
til Danmark naar jeg og min kone kommer derover. Jeg vilde meget gerne 
komme over til Festen i Realskolen og se de mange gamle venner men jeg 
er bange det er for tidlight for mig. Jeg tror ikke vi kan komme til Som
meren 1964, jeg antager jeg vil gaa til pension in May 1964 - men maaske 
saa tidligt at Sept. 1963. Jeg vil vide bestemt April 1963.

Hvordan med Magda, din soster, (med det rode haar og fregner) - og 
saa mange andre hvis navne jeg ikke kan huske. Er din Mor levende end
nu. Baade min far (som dode i Vandel) og min Mor (som dode under Ty
skerne) er gaaet nu. Min soster lever i Horsens og min yngste bror i Ko
benhavn. Jeg skriver dem fra tid til tid.

Nu maa du ikke le af mit danske sprog. Jeg havde en forfaerdelig tid at 
laere det igen da jeg var sendt til Danmark, fra the R.C.M. Police. Jeg 
havde en vidunderlig tid i Danmark — der var skun to ting forkert - forst 
vi havde for lidt tid til ourselves, jeg havde haabet at see dig i Vandel, og 
ogsaa at see mere for migselv. Andet, jeg havde haabet at take min kone

42



40-års jubilarerne



med mig saa at hun kunde faare at se det lille land som jeg altid praler of 
— og de retter som jeg har hende koge for mig. Hun er af engelsk omstan- 
ding men fodt i Canada. Saa naar vi gaar til Europe vi vil besoge Dan
mark og England as well.

Det var en skam, du var herovre i 54 og ikke kom ud til the Pacific 
Coast. Men det er en lang vej fra Minnesota to British Columbia, noget du 
vilde aldrig have glemt. Da jeg var i Danmark i 1961 jeg horte at Futtrup 
levede endnu, jeg skulde have lidet at have set ham.

Har du born - hvor mange. Hvor er min gamle skolekaereste, Petra An
dreasen - de to piger fra den station paa vejen til skole (med toget) jeg 
har glemt saa mange ting og saa meget, men det kom altsammen tilbage til 
mig da jeg besogte Danmark.

Saa det vil blive nok for denne gang, jeg har kun nogle faa minutter for 
jeg skal se en ’appointment’ in the office. (I ought to write you strictly in 
english in order that you refresh yourself, I recall the first english lesson 
we had in Grindsted Realskole, the first lines »I can hop, I can run, etc«.)

Best regards, best for you and yours for the New Year

George (Svend Hugo)
My old Pal. (Lille j)

Kære 10-års jubilarer

Ja, i år er det så io år siden, vi tog eksamen fra Grindsted Realskole, 
og vi er alle spredt ud over det ganske land.

Men hvor I end befinder jer, så tag turen til Grindsted den 22. juni. Det 
ville være morsomt, om vi kunne mødes rigtig mange.

Kirsten Kragelund, 
f. Søndergaard Hansen.
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NIELS KROGSGAARD

Efterhånden er Grindsted Realskole blevet en ældre herre på over de 60. 
Mangfoldige er de elever, der er gået ud og ind ad dens porte. I dette tids
rum har Grindsted by forandret sig fra nogle stråtækte huse omkring kirke, 
kro og apotek til den moderne, initiativrige og købstadprægede by af i dag. 
Med Grindsted Realskole er det gået på lignende vis. Fra at være en lille 
skole med 16 elever, der i løbet af de første u år kun øgedes til 26, 
heraf kun een udensogns — blev skolen gennem 61 år til den fuldt moderne 
skole med hundreder af elever, kendt udover landet og med sit særlige an
sigt. Skiftende skoleledere og dygtige lærere udnyttede de muligheder, som 
moderne trafikmidler og den stærkt stigende befolkning gav den nye skole 
i den gamle hedeby. Det er især to mænd, der har æren for, at Grindsted 
Realskole blev til det, den er: Jens Futtrup, der ledede skolen fra 1914-42, 
og Mogens Høirup, der førte skolen videre i det lagte spor og udbyggede i 
hastigt tempo i årene fra 1942—56. Begge navne lyser i usynligt transparent 
over Grindsted Realskole. Men også andre har del i værket. Kvinder stod 
bag, de to »skolemødre« Ellen Futtrup og Karen Høirup, der begge tog 
deres tørn, og blandt lærerne fremfor nogen den nuværende skolebestyrer 
Niels Krogsgård.

Det er ofte blevet fremhævet, at noget af det, der skabte Grindsted Real
skoles særpræg, var den trofaste, vågne og initiativrige elevforening. Den 
har siden 1920 været det blivende, mens personerne — ledere, lærere og ele
ver - skiftede. Men netop for elevforeningen blev Krogsgård kontinuiteten 
i skolens liv gennem hverdag og fest. Når vi - måske efter et langt åremål 
— genså vor gamle skole, dukkede han altid op - med sit hvide hår, sine 
små spillende øjne og sit skøjeransigt, der strålede af munterhed og gen
synsglæde og fortrolig medviden om et indre fællesskab, vi gamle havde 
med hinanden, uanset årenes gang og spor. Og når vi havde stukket ham 
på næven og vekslet et par ord med ham, følte vi, at vi var velkomne, og 
at Grindsted Realskole stod endnu, hvor meget tiden så end havde ændret.

For os gamle elever lå Krogsgårds betydning først og fremmest i det, at 
han var der. Men en sådan betydning kan et menneske kun få gennem tje
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nersind, uselviskhed og stille myndighed. Han var os i selve sin person et 
udtryk for, at hverdagens krav blev opfyldt. Vi andre kom til fester og 
søndage. Krogsgård tog sin tørn i de mange hverdage, hvor det er trofast
hed, pligtfølelse og kærlighed til arbejdet med og for de unge, der driver 
værket. Vi flygtige fugle kom for at feste, men festen får kun mening, når 
den har indholdsrige, arbejdsfyldte og glade hverdage som baggrund.

Krogsgård skubbede aldrig sig selv i forgrunden. Hans yndlingssang er 
karakteristisk nok »På det jævne« - »der har livet sat dig stævne, der skal 
du din prøve stå.«

Jo, i lyse og mørke dage: Krogsgård var der. Altid en god kammerat, 
altid glad ved at se de gamle elever, altid munter. Hvad betyder det ikke 
for en skole at have en sådan mand i sin kreds. Han var der - og han blev, 
også når skolen engang imellem kunne stå i opbruddets tegn.

Som lærer kender jeg ham ikke. Han tog først eksamen to år efter mig, 
og der skal som bekendt meget til, før man lægger mærke til en elev, der 
går to klasser under en selv. Det tog vel også sin tid. Men som årene gik, 
blev vi klar over, hvad han betød.

Krogsgårds hovedfag var regning og matematik, og hans gamle elever 
fortæller om, hvordan disse fag gennem den alvor og optagethed, hvormed 
Krogsgård underviste i dem, fik nyt perspektiv. Selv på forhånd uinteres
serede elever begyndte at lytte. »Og så kunne det ske, at han pludselig 
standsede op midt i et matematisk bevis med et: »Jeg kommer for resten 
til at tænke på------ « og så fulgte en beretning om en episode, om erfarin
ger, han havde gjort, om livet og om menneskene. Og så stod Krogsgård 
der med kridtet i den ene hånd, bevægende det mellem to fingre, og den 
anden hånd med håndfladen opad strakt frem med lange- og pegefinger 
strittende til hver sin side, (han kunne udtrykke en fantastisk masse med 
den hånd). Hans langsomme og dæmpede stemme, de småbitte, milde øjne 
og det hvide hår forlenede ham med et skær af livsvisdom-------.« Sådan 
skildrer en gammel elev ham, og mon ikke mange af læserne vil nikke gen
kendende til denne beskrivelse. Netop fordi Krogsgård underviste med 
største samvittighedsfuldhed i sine kære fag, fik disse sjældne mellemspil 
personlig og menneskelig betydning for hans elever.
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En skole med mange lærere kan let blive sig selv nok. Kontakten med 
den by eller egn, hvori skolen ligger, er ofte meget ringe. Niels Krogsgård 
var ikke blot elevforeningens og skolens, men også egnens mand. Selv hørte 
han til her fra sin ungdom, og forbindelsen er bevaret og styrket gennem 
årene. Han kendes og respekteres overalt for sit ligefremme væsen, sin op
rigtighed og faglige dygtighed. Dette er vel også baggrunden for, at han nu 
flytter fra Grindsted Realskole og overtager en krævende opgave som for
stander for Grindsted Handelsskole. Det er naturligvis et tab for realsko
len; men gennem elevforeningen, gennem fru Hedvig, der fortsætter som 
lærerinde på realskolen, og især gennem de spor, 36 års trofast og dygtigt 
skolearbejde har sat i hans gamle elevers sind - og i hans eget - og det 
præg, han gennem sit arbejde og sin indsats har været med til at give sko
len, vil han stadig bevare tilknytningen til sin gamle arbejdsplads, samtidig 
med at han bruger sine kræfter, sin menneskekundskab og sit initiativ på 
sin nye. Vi gamle, der aldrig har glemt vor tilknytning til Grindsted Real
skole, siger tak og til lykke.

»---- jærtegn på ånd skal blive igen, 
mens tiderne skifter med tider.« 

Hans Haarder.

Mennesket i grænsekampen

Redaktionen har bedt mig skrive om, hvordan det er at være lærer i Syd
slesvig. Jeg kom til at tænke på en historie, der går om Jens Byskov, da 
han engang som minister blev bedt om at tale om et emne, som man vidste, 
han havde beskæftiget sig meget med. Han svarede: »Det kender jeg for 
meget til, at jeg kan snakke om det!« Uden iøvrigt at ville sammenligne 
vil jeg gøre hans ord til mine.

Også fordi meningen med en sådan artikel vel nok er, at der skal skrives 
om Sydslesvig. Det kunne let gå sådan, at det blev noget personligt, der 
kom i forgrunden. Lad os overlade det til vandrebogen.

For nogen tid siden fandt der en festlighed sted i Flensborg, hvor nogle 
danske syd og nord fra mødtes til en hyggelig spisning. En af deltagerne 
fra Danmark fandt det da på sin plads at stå op og sige nogle velmente og 
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pæne ord om danske i Sydslesvig og det nationale arbejde, der bliver gjort. 
Det blev en meget smuk - og meget idealistisk tale. Den mundede ud i, at 
det gælder om at holde ud og bevare det danske. Og som det sig vist nok 
hør og bør, endte talen med et trefoldigt hurra for det nationale danske 
arbejde. Alt såre skønt. Og efter dette den behørige tavshed, som skal ken
detegne den dybe alvor og eftertænksomhed. Til pludselig en af de unge 
rejste sig op for at kvittere for - som han sagde — landsmandens tale. Det 
skete med en opfordring om at holde ud, for »så skal Danmark nok kom
me tilbage til Sydslesvig!«

Var det lidt uartigt? For de tilstedeværende ikke, tværtimod, det var 
befriende.

Med denne lille fortælling siges der en del om det, der i dag kendetegner 
det danske arbejde her i landsdelen. Noget om, at de gamle begreber og 
udtryksformer om nationalt arbejde ikke rigtig passer ind i dagligdagen og 
så heller ikke til festlige lejligheder. Man er ofte tilbøjelig til at mene, at 
det danske arbejde i Sydslesvig er supernationalt. Sådan forstået, at det 
danske altid er på menneskers tunger, at Dannebrog ligger velbevaret i 
dragkisten og tages op ved særlige lejligheder for nænsomt at blive strøget 
under dyb tavshed.

Sådan har man ofte hørt om de gamle nationale forkæmpere fra Nord
slesvig i udlændighedstiden. Og videre i den dur.

Det danske arbejde her er selvfølgelig stadig nationalt. Det er det dan
ske, der tæller for mennesker, der er bundet dertil. Det er ofte det, der er 
afgørende for tanker og handlinger. Men det har ligesom fået en anden 
tone.

For den, der til daglig færdes i det, er det naturligt. Måske overraskende 
for den, der til daglig ikke skænker dette mange tanker, fordi det ikke er 
nødvendigt. Bor man i Randers, er der ingen problemer i dette at være 
dansk. Man ville vel nærmest blive anset for småtosset, om man til en 
nordjyde ville stille det spørgsmål, om han er sin danskhed bevidst, og om 
han mener det alvorligt.

Sønderjyden i Sydslesvig er vant til spørgsmålet, selvom det nok stilles 
på en lidt anden måde. Det stilles ham så at sige dagligt. Både af modstan
deren, landsmanden hjemmefra og hans egen samvittighed.

Mon ikke man kan forstå, at når det er de to første, der spørger, så får 
han lyst til at sparke igen? Hvorimod det er en langt alvorligere sag for 
ham med den sidste spørger.
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Det er vanskeligt at forstå, hvorfor spørgsmålet i det hele taget bliver 
stillet. Hvad vil man med det? Andet end give udtryk for en tvivl ved 
ligesom at stille på prøve.

Man vil jo dog ikke stille det samme spørgsmål til et menneske, der er i 
besiddelse af et dansk pas, skønt det måske nok her ville være nok så på
krævet.

Skal sønderjyden her svare på spørgsmålet om, hvad det er at være 
dansk i Sydslesvig, så vil han nok kvie sig med svaret. Det er så mærkeligt 
at skulle svare på noget selvfølgeligt. Men får man ham altså til at svare 
derpå, vil han sige noget om, at det er en måde at leve livet på.

Og heri ligger just det nationale i dag, nemlig at hente de værdier frem, 
som er i dansk væremåde, tænkning, retsopfattelse, menneskesyn o. s. v. 
Leve i dette så godt, det er gørligt for ham. Det er bl. a. derfor, han ønsker 
sine børn i dansk skole, sender dem på ferie i Danmark, får oprettet dan
ske biblioteker, synger efter Højskolesangbogen, ønsker dansk præst og har 
sin egen danske avis. Det er at være national dansk i Sydslesvig. Det er 
ikke nationalisme, hvor alt det danske er godt og verdens bedste, så det 
berettiger til nedværdigende bedømmelse af f. eks. det tyske.

Det nationale er nemlig stærkere end nationalismen, som kræver det ab
solutte. Det første tåler skønhedspletterne og erkender dem. Det sidste vil 
ikke vide af dem og kræver alt af mennesket på dettes bekostning.

Sønderjyden i Sydslesvig har oplevet for meget til, at han vil sætte men
nesket i anden række.

Det er givet, at der kommer en egen stemning ud af dette at leve i et 
land, der har en anden kultur end den, man knytter sig til. Det er umuligt 
at vende det døve øre til tysk kultur. Dertil er tysk radio, fjernsyn, teater, 
presse og økonomi for stærk. Dertil kommer, at der er så meget værdifuldt 
i tysk kultur, så det ville være en tåbelighed at lukke af derfor. Derfor 
bliver sønderjyden stadig stillet ind i en kamp. Hvor dansk eller hvor tysk 
han end er, så må han komme ud for påvirkninger fra begge sider. Han 
kan ikke, hvor gerne han end vil, trække sig tilbage og leve i sin egen kolo
nihave brydende sig pokker om, hvad der foregår hos naboen.

Dette er kampen i dag. Noget der må foregå i den enkelte. Han lades 
ikke i fred.

Det er ikke altid, man synes, der kommer de bedste resultater ud deraf.
Men resultatet tvinges frem.
Det er ofte, man kunne ønske, at flere af vore unge mennesker i Randers 

og Vorbasse samt København og Bredsten ville komme ud for dette.
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At leve i beskyttethed er sikkert udmærket for børn, men fortsætter den
ne, da bliver de ikke modstandsdygtige og dermed heller ikke det, vi kal
der lykkelige menneskeligt set.

Mennesket i grænsekampen lever ikke i beskyttethed, men han har alle 
chancer for at leve. Hans M. Futtrup, Lyksborg.

Blindede trælle.
- All is but toys, renown and grace is dead 
The wine of life is drawn, and the mere lees 
Is left this vault to brag of . ..

- Macbeth -

Hvis man ser på den amerikanske litteratur af idag, mener jeg, at en 
tydelig forandring er mærkbar med hensyn til de heltefigurer eller hoved
personer, amerikanske forfattere nu igennem et halvt sekel har præsenteret 
os for. En ny slags litteratur har udviklet sig gennem de sidste io-ii år, i 
hvilken kun vrede og utilfredshed med livet og samfundet kommer til orde. 
Den er ikke rettet mod noget bestemt punkt, den har intet program, ingen 
udtalt filosofi, og ej heller nogen løsning af problemerne at give sit publi
kum. Den synes at være et oprør uden grund, og intet synes at kunne af
hjælpe den — men den er absolut ikke uden interesse, hvad man måske kun
ne fristes til at tro. Personligt tror jeg, at denne litteratur og det helteideal, 
den har skabt, er et naturligt resultat af den udvikling, Amerika har gen
nemgået i de sidste 50 år.

For ir år siden, da Marlon Brando besatte rollen som Stanley Kowalsky 
i Tennesee Williams’ skuespil »Streetcar Named Desire«, var der egentlig 
kun få, der forstod betydningen af denne karaktertype. Brando skulle nem
lig legemliggøre en hele generations plagede sjæle, som prøvede at finde en 
identitet. Siden, efterhånden som vi oplevede den samme heltetype i film 
som »On The Waterfront«, »The Wild One«, »Rebel Without A Cause«, 
»East of Eden« etc., forstod vi, at vi stod overfor en tidstype, for vi fandt 
på engang Kowalsky’er overalt omkring os. - Williams fulgte sin succes på 
teatret op med »Cat on a Hot Tin Roof«, og nu for nylig blev hans »Sweet 
Bird of Youth« opført, og i hans kølvand opstod der en enorm litteratur, 
ud af hvilken forfatteren Jack Kerouac med sine to romaner, »On The 
Road« og »The Subterraneans«, samt digteren Allen Ginsberg med digt- 
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samlingen »Howl and other Poems« vel er de mest kendte. Hermed var en 
heltetype, der hidtil ikke var set før hverken på teatret, i litteraturen eller 
på filmen, blevet introduceret for et undrende publikum.

Dette nye ideal, som Brando var den første til at give dramatisk udtryk, 
forestiller manden med de mange muskler og den lille forstand; han er ofte 
sur og utilfreds og parat til at slås på den mindste foranledning. Den nye 
helt har afskåret sig fra det kulturelle og sociale liv og synes nu nærved at 
afskære sig fra sig selv. Han er fjendtligt indstillet overfor åndsliv, gnaven 
på traditioner og fuldstændig ligeglad med orden og sammenhæng. Han 
hengiver sig i sine følelser, forherliger sine impulser og helliger sig til sine 
egne »smarte« fornøjelser og stimulanser. Han hoverer i sin ensomhed og 
taler stolt om sine »personlige visioner« - men alligevel kan han, på trods 
af sin ydre anti-sociale og individualistiske holdning, ikke frigøre sig fra 
»klan«-sammenholdet, glæden ved at være sammen med sine ligesindede 
venner. Hans filosofi, hvis han da har nogen, består i en blot og bar ni
hilisme uden noget formålstjenligt individuelt oprør til at underbygge det.

Plan er konstant en udstødt, som står i et meget ubehageligt forhold til 
samfundet. Selvom den nye »helt« nedstammer fra det ældre sociale pro
test-drama (han bærer det samme tarvelige tøj, som hine tiders proletarhelt, 
hvilket idag består af den bekendte læderjakke, de stramtsiddende lærreds
bukser og støvler), har hans oprør ikke mere nogen politisk eller social re
levans, og det bliver gjort uklart på grund af hans manglende evne til at 
beskrive det. Fordi han savner en motivering af sit oprør og et mål med 
det, har den moderne helt fået vanskeligt ved at udtrykke sig — hovedsage
lig grynter eller bander han kun. Han er et menneske, som ingen forstår, 
og som ikke selv forstår nogen.

Han føler sig i krig mod autoritetens verden, som i litteraturen hyppigst 
bliver repræsenteret i form af hans forældre, hans lærere eller politiet — og 
han synes kun at være lydhør for kæresten. Hans forvirring har isoleret 
ham i et »jeg«, som han ikke kan forstå, og som derfor volder ham ufatte
lige kvaler. Det er tydeligt, at hverdagslivets oplevelser aldrig vedrører 
ham, og fordi han aldrig lærer noget, aldrig begynder at blive voksen og 
aldrig udvikler sig, forbliver han idelig sulten, indtil den uundgåelige des
illusion sætter ind. Denne resulterer undertiden i et åndeligt selvpineri, 
hvor alle værdier fornægtes, selv værdien af »jeg«-et, hvilket for enkelte 
ligefrem skaber en bekvem motivering for hans oprør. For andre manife
sterer desillusionen sig i en degenereret lyst til sensationelle oplevelser, disse 
fungerer som hjælp til flugten fra »jeg«-et. »Flugten« tager form af indta- 
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geisen af alkohol eller narkotika — eller den giver sig udslag i form af for
brydelser og lovovertrædelser. På den anden side hævdes det også, at »flug
ten« fra »jeg«-et kan opnås gennem studiet af de gamle mystikere: En 
åbenbaring af »tingen« kan forventes for eksempel gennem Zen-buddhis
men eller gennem visse religiøse mystikere.

Det er ikke på grund af disse moderne heltetypers materialisme, at de 
adskiller sig fra deres forgængere i amerikansk litteratur — men det er i 
deres holdning overfor samfundet, forandringen har fundet sted. I den æl
dre litteratur var der en eller anden konflikt mellem individet og dets om
givelser; uanset hvor meget han blev hjulpet af tilfældet, så måtte helten 
dog foretage sig noget — eller idet mindste synes at gøre det. Det er sjæl
dent nu, samfundet er så fuldt af velsignelser, at der ingen konflikter er 
tilbage i det, som man kan komme i oprør over. Det er bare noget, den 
moderne helt tror, der stadigvæk er. Set side om side i al deres fåmælthed, 
dunkelhed og egocentricitet synes disse »helte« at fremvise en voksende 
ulyst ved at akceptere livet, som det er, og opnå en klarhed. Det amerikan
ske samfund har opslugt dem; før de vidste, hvad der gik for sig, var de 
indesluttede i et broderskab, som de nu ikke kan finde sig tilrette i og alli
gevel ikke rigtig tør gøre oprør imod. De bevæger sig ikke imod kultur 
eller oplysning, men væk derfra fordi det er blevet forfladiget under de
mokratiseringen. Og da forfatterne har afstået fra avant-gardisternes tra
ditionelle ansvar, fordi situationen og omstændighederne, hvorunder de be
finder sig, absolut ikke er traditionelle, synes de fast besluttede på at fra
lægge sig ethvert ansvar i det hele taget. Jacob Peter Mynster.
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1929 Jespersen, Poul Hugo, kreds
dyrlæge, Enghavevej 3, Hjørring.

1961 Johansen, Karen, 
Vorbasse.

i960 Johansen, Lykke, 
Håndværkerstræde 49, Kbh. NV.

i960 Johnsen, Erna, 
Bøvl pr. Sdr. Omme.

1957 Jung, Eva, Hvelplundgaard 
pr. Sdr. Omme.

1961 Jørgensen, Christa, 
Tofterup.

1951 Jørgensen, Grethe, f. Præstegaard 
Fanøvænget 6, Odense.

1949 Jørgensen, Karen, f. Nielsen, 
J. Jensensvej, Hedensted.

1956 Jørgensen, Ib, 
Gråbrødretorv 213, Københ. K.
Jørgensen, J. Dalgaard, lærerinde 
Sjællandsgade 112, Fredericia.

1934 Jørgensen, Magnus, redaktør, 
Islandsvej 2, Hjørring.
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i960 Jørgensen, Viggo, 
Stougaard plantage, Vorbasse.

1961 Jørgensen, Ulla Skou, 
Holdgaardsvej 46, Sdr. Omme. 
Kaalund, H. V., rangermester, 
Vesterbrogade 13, Grindsted.

1943 Kaasbjerg, Viggo, forretningsf., 
Nærumvange 57, Nærum.

1937 Kelly, Nora, f. Krøll,
13 Island Vien Avenue, 
Friars Clift, Christchurch, 
Hants, England.

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

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

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

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

1961 Knudsen, Kristian, 
Sdr. Felding.

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

1961 Kristensen, Johannes, 
Agerbæk.

i960 Kristensen, Vita Borg, f. Johnsen, 
Vardevej, Grindsted.

1927 Kristensen, Julie, f. Engelbrecht, 
Brandstationen, Fredericia.

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

1949 Kristensen, Lili Buch, frue, 
Maarup Brugsforening 
pr. Nordby, Samsø.

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

1952 Krogsgaard, Anders, stud, med., 
Brandstrupvej 72s C, Århus.

1955 Krogsgaard, Karen, apoteksass., 
Domapoteket, Roskilde.

1955 Krogsgaard, Merete, 
Set. Annægade 33, Århus.

i960 Krupsdahl, Gert. M., 
Sdr. Felding.

1945 Krupsdahl, Regnar, 
Oddervej 174, Højbjerg.

1934 Krøll, Lierman, ing., 
Nørregade 65, Grindsted.

1943 Kvist, Holger, manufaktur
kommis, Præstevænget, Egtved.

1939 Larsen, Børge, bankass., 
Stadionvej 28 st., Bolbro, Odense.

1957 Larsen, Hugo U., 
Jyllandsgade 10, Grindsted.

1936 Larsen, Tage H., landinspektør, 
Lemvig.

1957 Larsen, Knud Munck, 
c/o skoleinspektør Fr. Larsen, 
Ans By.

1924 Larsen, Søren Poulsen, kæmner, 
Ansager.

1921 Lauridsen, Anna, f. Andreasen, 
Thyregod.

1961 Lauridsen, Ole, 
Fredensvej 18, Viby J.

1920 Lauridsen, Ove, dyrlæge, 
Thyregod.

1944 Lauridsen, Ove, lærer, 
Vonsild.

1947 Lauridsen, Svend Aage, semina
rieelev, Skolegade 9, Thyregod.

1954 Laursen, Inge, f. Jung, 
Æblevej 9, Holme pr. Højbjerg.
Leth, Georg, 
Nørregade 31, Grindsted.

1945 Licht, Hans Henrik, advokat, 
Jorden rundt 7, Grindsted.

1918 Licht, Ketty, frue, f. Bjerg, 
Jernbanegade, Grindsted.

1942 Licht, Kirsten Merete, cand. mag. 
Rønnebærvej 50, Holte.

1961 Lind, Alex, 
Blåhøj.

1953 Lindskov, Elisabeth, f. Jensen, 
Rektor Bruunsvej 45, Kolding.

1929 Locht, Gustav, fabrikant, 
Egtved.

i960 Ludvigsen, Merete, 
Agerbæk.

1961 Lyhne, Ibi, kontorelev, 
Borgergade 36, Grindsted.

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

i960 Madsen, Frede Skov, 
Andelsmejeriet, Hejnsvig.

59



^956

1954
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1952

1954

1955
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1951
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1948

1956

1957

1939

1952

1949

1957

1927

1957

1925

i960

1950

1956

Madsen, Johanne Margrethe, 
f. Ebbesen, Løntofteparken 50, 
Kgs. Lyngby.
Madsen, Kurt, stud, med., 
Fogedmarken io3 tv., Kbhvn. N.
Madsen, Liss Anthon, 
Jyllandsgade 4, Grindsted.
Madsen, Niels Peder, 
Strandbygade 903 tv., Esbjerg. 
Markussen, Ernst Uhd, arkitekt, 
Holbækvej 521, Roskilde.
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 Golf.
Mikkelsen, Edith, f. Fonnesbæk, 
Overgade 1, Stige, Fyn.
Mikkelsen, Mads, kommunelærer, 
Rampen 4, Riskov.
Mikkelsen, Nanna Sort, 
Øgelund pr. Filskov.
Mikkelsen, Werner, revisor, 
Kirkegade 15, Vejle.
Mortensen, Jens Gunnar, trafik- 
ass., Azaleavej 42, Valby.
Mulbjerg, Svend Aage, 
Moldevej 3B, Vejle.
Munk, Per, maskinmester, 
Aarup.
Mæng, Harry, lærer, 
Vinkel vej 15, Lemvig.
Møller, Ellen, f. Nikolajsen, 
Mariendalsvej 5 2D1, Kbhvn. F.
Møller, Niels Stahlfest, 
Chr. Winthersvej 18, Odense.
Møller, Robert J., 
Sdr. Felding.
Møller, Tonni, 
Sjællandsgade 119, Århus C.
Møller Madsen, Niels, murer
mester, Lillerupvej 6, Rønde.
Navntoft, Yrsa, 
»Damgård«, Stakroge.
Nedergaard, Inge, f. Eskildsen, 
Marsvej 1, Vejle.
Nielsen, Allan Vinge, stud, med., 
Tjelevej 207 th., Risskov.

1961 Nielsen, Anker, 
Brummersvej 4, Vejle.
Nielsen, Arne Kjær, 
Valløesgade 34, Vejle.

1959 Nielsen, Birthe, 
Vestergade 20, Grindsted.

1961 Nielsen, Conni, 
Postkontoret, Grindsted. 
Nielsen, Ellen, damefrisør, 
Vestergade 20, Grindsted.

1957 Nielsen, Elna Bente, 
Bolding pr. Glejbjerg.

1961 Nielsen, Gunner Damgaard, 
bankelev, Skovkrogen 3, 
Mølholm pr. Vejle.

1944 Nielsen, Gunner Helle, direktør, 
Brørup.

1922 Nielsen, H. Herløv,
50 Hill Christ, Deep River, 
Ontario, Canada.

1946 Nielsen, Grethe Marie, f. Hansen, 
Bjerregrav.

1953 Nielsen, Inge M., f. Axelsen, 
Lønborgvej 25, Tarm.

1922 Nielsen, Laur., sognepræst, 
Vester Sottrup.

i960 Nielsen, Jørgen Stig, 
Lindbjerg 70, Aabenraa.

1957 Nielsen, Laust Nissen, 
Præstegaards Tømmerhandel, 
Grindsted.

1957 Nielsen, Niels Peder, kommis, 
Fynsgade 6, Grindsted.

1935 Nielsen, Nanna, f. Christensen, 
Sky ttens vej 33, Fiolbæk.
Nielsen, Hans Helle, depot
indehaver, Nørrevænget 70, 
Silkeborg.
Nielsen, Oluf Mondgaard, 
salgschef, Rosenkildevej 86, 
Slagelse.

1961 Nielsen, Rita, 
Fynsgade 6, Grindsted.

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

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

1924 Nordbeck, Sv. Aa., hoved
kasserer, D.K.A., Brejning.

1945 Nordbjerg, Holger, styrmand, 
Teglvænget 15 st., Aalborg.
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1937 Nørgaard, Carl, civiling., 
Skovbrynet n, Allerød.

1927 Nørup, Viggo, jernbanedetektiv, 
Høegh Guldbergsgade 69C, 
Århus.

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

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

1938 Olesen, Bent Anker, 
Grand Hotel, Grindsted.

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

1939 Olesen, Vibe Anker, 
Wittemberggade 211, Kbhvn. S.
Olsen, Anna, vaskerileder, 
Sygehuset, Grindsted.

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

1928 Olsen, Evald Bjerregaard, bank
kasserer, Torvegade 202, Esbjerg.

1961 Oppermann, Erik M., 
Gårsdal pr. Sandved.

1920 Ostenfeld, Ruth, f. Christensen, 
Bakkesgårdsvej 44, Risskov.
Paarup, Hans Børge, 
Billund Vask, Billund.

i960 Pedersen, Aase, 
Nørregade, Bække.

1961 Pedersen, Alice, 
Banegårdsvej 6, Grindsted.

i960 Pedersen, Arne Hedegaard, 
Hinnum pr. Grindsted.

1954 Pedersen, Dora, 
Villa Pax, Ansager.

1955 Pedersen, Hans Peder, 
Nørre Allé 2, Grindsted.

1954 Pedersen, Helene Rask, f. Hansen 
Meilingerstrasse 114, Baden, 
Schweiz.

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

1956 Pedersen, Kirsten Jøker, f. Nissen 
Jøker, Bøgedal fiskeri, Skibet.

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

1922 Pedersen, Kristen, skolebestyrer, 
Vejen Realskole, Vejen.
Pedersen, Margrethe, f. Dalgaard, 
Vejen Realskole, Vejen.

Pedersen, Maja, overlærer, 
Sundholmsvej 1093, Kbhvn. S. 

i960 Pedersen, Niels Peder,
Bach’s Café, Ansager.

i960 Pedersen, O. Schjødt, 
Bryggergade 15, Herning.

1937 Pedersen, Svend Georg, lærer, 
Søby, Ærø.

1952 Pedersen, Søren Viggo, 
Nørregade 66, Grindsted.

1950 Pedini, Gerda, f. Lyhne Hansen, 
Askeløkkevej 12, Kastrup.

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

1957 Petersen, Ulla Lejbach, 
Andelsbanken A.m.b.a., Vejle.

1924 Pettersson, Kamma, f. Christen
sen, Aakirkeby.
Pettersson, Sv. Aage, skole
inspektør, Aakirkeby.

i960 Pilgaard, Inga-Tove, 
»Hotellet«, Sdr. Felding.

1953 Pinnerup, Jørn,
Skjernvej, Videbæk 
(Videbæk Sparekasse).

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.

1933 Poulsen, Aksel, foretningsfører, 
Bellisvej 8, Varde.

1937 Poulsen, Simon, dyrlæge,
Ørnhøj.

1949 Præstegaard Petersen, Inger, 
f. Thyregaard, Gården »Flaaris«, 
Klovborg.

1925 Præstegaard, Nanna, f. Møller, 
Jernbanegade 15, Grindsted.

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

i960 Rahbek, Anna Lise, 
Sdr. Felding.

1922 Rahbek-Sørensen, Richard,
99 Manchester Road, Wilmslow, 
Cheshire, England.
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1944
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Rahbek, Hans, 
Skolevej, Svejbæk.
Rasmussen, Arne Kjær, 
Rojumvej 107, Sønderborg. 
Rasmussen, Elly, f. Madsen, 
Toften 2, Grindsted.
Rasmussen, Else-Margrethe, 
f. Pedersen, Evaldsallé 89, 
Esbjerg.
Revald, Knud, ing., 
Vermehrensvej 17, Odense. 
Refer, Bent, skovfoged, 
Smedegaardsvej 17, Overlund, 
Viborg.
Richardson, Karen, f. Fallesen, 
»Danelea« Slinesoakroad, 
Woldingham, Surrey, England. 
Riising, Chr., farmer, 
Northclif, W. Australia.
Rikhof, Elin, jordemoder, 
Utzonsgade 38, Kolding.
Rosenmai, Thomas, 
6714, Indian Ave, Chicago, Ill., 
U. S. A.
Schelde-Jensen, Kristen, fuld
mægtig, Hobrovej 4A, Randers. 
Schmidt, Elin Muusmann, 
Ansager.
Schrøder, Vagner, 
Nørregade 2, Grindsted.
Schydt, Helge, tandlæge, 
Nørretorv 2, Vejle.
Schønberg, Michael, overlærer, 
Fynsgade 48, Grindsted.
Schønning, Ernst, 
GI. Møllevej 11, Varde. 
Schweder, Hans Henrik, 
Sprogøvej 21, København F. 
Sig-Jensen, Rachel Johanne, 
f. Martinsen, Vendersgade 5, 
Holstebro.
Sillasen, Børge, ing., 
Vejle Skole, Allested, Fyn.
Sillasen, Edith, 
Faaborg pr. Varde.
Skov, Eivind, malermester, 
Jernbanegade 20, Grindsted. 
Skovbjerg, Ejler, dyrlæge, 
Ølgod.
Skovborg, Heine, 
Houlkjærshøjen 7, Viborg.

i960 Skriver, Sv. Erik, 
V. G. T., Tarm.

1961 Skygebjerg, Sonja, 
Egelund pr. Vorbasse.

1944 Sort, Gudmund, statsaut. revisor, 
Bellisvej 12, Viborg.

1948 Spicker, Folmer, 
Vorbasse St.

1947 Spicker, Martha, f. Skriver, 
Vorbasse St.

1956 Starup, Gunnar, stud, med., 
Sønderby, Grindsted.

1954 Starup, Knud Windfeld, 
Koll. 5, vær. 231, Universitetet, 
Arhus.

1934 Storgaard, Anders, direktør, 
Valdemarsvej 21, Randers - 
Kristrup.

1927 Søes, Anna, f. Jensen, 
Købmandsgården, Gesten.
Søgaard, Peter Chr., overass., 
Postkontoret, Odense.

1951 Sørensen, Edith Eeg, 
H. Drachmannsvej 4, Århus.

1935 Søndergaard, Ernst, 
bankfuldmægtig, 
Jorden rundt 17, Grindsted.

1938 Søndergaard, Inge, f. Madsen, 
Jorden rundt 17, Grindsted.
Sørensen, Birthe, f. Christiansen, 
Vestergade 21, Grindsted.

1944 Sørensen, Gerda, f. Madsen,
17 Normandy Boulevard, 
Toronto, Ontario, Canada.

i960 Sørensen, H. F., 
Kolstrup 50, Aabenraa.

i960 Sørensen, Merete, 
Hejnsvig.

1923 Sørensen, Mixen, kæmner, 
Janderup.
Sørensen, N. P., sognepræst, 
Randersgade 3s, København 0.

1924 Sørensen, Petrea, fysioterapeut, 
Vestergade 16, Grindsted.
Søørhus, Solvejg, f. Lauridsen, 
Wesselgade 12 , Oslo.

1937 Taarnhøj, Mippe, 
Bakken 1, Glostrup.

1961 Thellesen, John, 
GI. Landevej 17, Herning.
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I9$4 Thisted, Karen Vibeke, 
Randbøl.

1961 Thomsen, Børge, 
Trædemark, Filskov.

1923 Thomsen, Harald, lærer, 
Magleøgade 311, Korsør.
Thomsen, John Dyhr, 
Lind pr. Herning.
Thomsen, K., bibliotekar, 
Borgergade 25, Grindsted.

1961 Thomsen, Laurids Guldbjerg, 
Glejbjerg.

1927 Thomsen, Sigurd, 
Missionshotellet, Vorbasse.

1925 Thomsen, Ruth, f. Hansen, 
Strandgade 9, Vejle.
Thomsen, Steen Tore, portier, 
Hotel Terminus, København V.

1937 Thorsteinsson, Ingrid, f. Møller, 
Bistruplund, Birkerød.

1959 Thuesen, Ejgil K., 
Stationsvej, Agerbæk.

i960 Thygesen, Bente B., 
Bække.

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

1932 Vinther, Aage, økonomiinspektør, 
Grindsted Realskole, Grindsted.
Wind, Preben, 
Mejlby Andelsmejeri pr. Lintrup.

1959 Zeilberger, Peter, 
Elmegade 4, Esbjerg.

1944 Øhlenschlæger, Carl Christian, 
bogholder. Vestergade 10, 
Hammerum.

1922 Østergaard, Ernst, sparekasse
direktør, Hobro.

1948 Akermann, Ruth, 
Kindhestegade 10, Assens.

Husk at anmelde adresseforandring til skolen!




