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GRINDSTED

Skolens organisation
Skolens administration:
Fru Karen Høirup,
Økonomiinspektør Aage Vinter.
Giro 115 82 - tlf. 40 (eft. aut. (0 53) 2 00 40).
Kostelevernes drengeafdeling tlf. 523 (13,45-15 og 19,30-20,30).
Kostelevernes pigeafdeling tlf. 849 (13,45-15 og 19,30-20,30).
(Efter automatisering (0 53) hhv. 2 05 23 og 2 08 49).

Skolebestyrer:
Gand, psych. Poul Borking, tlf. 58 (eft. aut. (0 53) 2 00 58).
Træffetid på skolen (tlf. 40): kl. 11,00-13,00.
Inspektør:
Finn Dittrich, tlf. 925 (eft. aut. (0 53) 2 09 25).
Træffetid på skolen (tlf. 40): kl. 11,00-13,00.
Skolelæge:
Fru Alice Zinn, tlf. 42.

Lærerrådet:
Formand: lærer Børge Fredensborg.
Næstformand: lærer B. Lerbech Sørensen.
Sekretær: overlærer, fru Krogsgaard.
Kostlærere:
Pigeafdelingen: lærerinderne fru Dittmann, frk. Larsen og frk. Marker.
Drengeafdelingen: Børge Fredensborg, Mogens Hansen, Aage Vinter,
A. Rostgaard, Niels Gammelby og E. Henriksen.

ÅRSFESTEN

lørdag den 27. juni 1964

Kl. 13,30 Gudstjeneste i Grindsted Kirke ved pastor Poul Henning Fromsejer
Aarhus Domkirke (årg. 52).
Kl. 14,30 Translokation og skoleafslutning på »Grand Hotel«.
Kl. 17,00 Elevforeningens generalforsamling i Biblioteket.
Kl. 19,30 samles dimittenderne, forældre og gamle elever ved kaffebordene
på »Grand Hotel«. Herefter dans på skolen.
Kl. 1
Fakkeltog til og bål ved »Tronsøen«
Det nye skoleår begynder 18. august kl. 10.

2

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 545 til realeksamen.

Skolen har børnehaveklasse, fuld hovedskole, 8. og 9. klasser, 1., 2. og
3. real samt toårigt realkursus.

I maj-juni eksamenstermin i år indstiller skolen 44 elever til realeksa
men og 9 elever i 9. klasse.

Eksamen kan tages med 4 fremmede sprog: engelsk, tysk, fransk og latin.
3

Kostskolen (for drenge og piger)
Kostskolen har plads til 32 piger og 80 drenge.
Der føres tilsyn med kostelevernes lektielæsning. - Kosteleverne har pligt
til at deltage i 1 times legemligt arbejde daglig (havearbejde, oprydning
o. s. v.). Bortset fra gulvvask skal de selv holde deres værelser i orden. Alle
værelser er med centralvarme.
Fritiden søges udfyldt med sport, fællesture og andet. Skolen har week
end-hytte ved Kvie Sø. — Forældre må påregne, at der anvendes ca. 20-30
kr. årligt til udflugter og lignende.
Week-end-besøg højst hver 14. dag.
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 gummistøvler.
Arbejdstøj: Arbejdsbenklæder eller overalls.
Gymnastiktøj: Blå bukser, hvid trøje, gymnastiksko, evt. fodboldstøvler.
(For piger blå gymnastikdragt).
Undertøj: 6 undertrøjer, 6 par underbukser, 6 par strømper, 3 pyjamas.
(For piger 8 undertrøjer, 12 par benklæder, 3 underkjoler, 4 par strøm
per, 3 pyjamas eller natkjoler samt 5 servietter og to servietmapper).
Skjorter: 6 daglige og 1 hvid.
Lommetørklæder: 10 stk.
Tøj: 1 sæt skoletøj med to par benklæder, vindjakke, pullover efter års
tiden, 1 sæt pænt tøj, 1 slips. (For piger 2-3 kjoler, 1 nederdel evt. slacks,
2 bluser eller sweaters efter årstiden).
Overtøj: 1 frakke eller vindjakke, regnvejrstøj, 1 par vanter, 1 halstør
klæde, hovedbeklædning.
Sengetøj: 1 dyne, 1 pude, 3 dynebetræk, 3 pudevår, 3 lagner, 1 sengetæppe.
Håndklæder: 6 frotté.
Servietter: 6 stk. og 1 servietpose af plastik el. lign.
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Elevværelse

Skoletaske og sæk eller pose til vasketøj, 1 kuffert, 1 skrivebordslampe,
1 skriveunderlag samt en lille pude til skrivebordsstol, 1 papirkurv.
Fyldepen: skolepen af god kvalitet, mærket med elevens navn.
Alle ejendele tydeligt mærkede med navn.

Eleven må gerne medbringe sovepose eller uldent tæppe til weekend-ture,
samt cykel (knallert forbudt).
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På værelset forefindes: 1 seng, 1 skab, 1 skrivebord med skuffe, 1 bog
hylde og 1 stol til hver elev. Eleverne må ikke medbringe kommode, skab
eller kiste. — Heller ikke tørrehjelm, højfjeldssol, elek. varmeapparat o. lign.

Der skiftes på sengene efter aftale med læreren, dog mindst hver 14. dag,
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 skolelægen samt
vaccinationskort. - Alle kostelever skal være medlemmer af Grindsted
sygekasse. Det understreges, at forældrene bør drage omsorg for barnets
indmeldelse i en sygekasse. Da det er skolens opfattelse, at det er i hjem
menes interesse, at eleverne er dækket forsikringsmæssigt på de almindelig
ste forsikringsområder, har skolen tegnet en kombineret elevforsikring (om
fattende brand, vand, tyveri, ansvar og ulykke). Præmien andrager kr. 1,50
pr. måned for alle 5 brancher. Der beregnes betaling for 10 mdr., altså 15
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 indeholde
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 og tilbagesendt hjemmet.
Skolens lommepenge-ordning for kosteleverne er kr. 4,00 ugentlig, der ud
betales 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 kost
eleverne kun foretage på rekvisitionssedler, udleverede af skolen. Hvis ikke
anden aftale er truffet med skolen, skal indkøb ud over skolerekvisitter
foretages fra hjemmet.
Betaling for undervisning, kost og ophold, lys, varme, vitaminpiller,
bad, badminton, bordtennis, tilsyn med lektiehjælp og inspektion er kr.
4500, for 6. kl. drenge på sovesal kr. 4100, der erlægges i ti rater forud i
månederne august-maj. For elever, der indmeldes efter, at skoleåret er be
gyndt, regnes juni for sidste betalingsrate. Ved indmeldelsen betales første
rate for ophold og skolepenge kr. 450,-, et depositum på kr. 200,-, der af
regnes, den dag eleven udskrives, samt kr. 100,-til elevens løbende udgifter.
Hvis hjemmet ønsker det, kan kostelever leje skolebøger for kr. 90,00 pr.
år omfattende såvel bøger som hefter. Tegneblok dog begrænset til én pr.
6

Pejsestuen i Pigekollegiet

år. - Der udleveres hefter ved skoleårets begyndelse og et lign, antal efter
juleferien.
Eventuel udmeldelse må ske med to måneders varsel, dog kan udmeldelse
foretaget efter 1. februar først træde i kraft pr. 1. juli.

Kostelever skal både efter ferier og weekend-rejser møde på skolen inden
kl. 22 aftenen før første skoledag og skal være velforberedte til den kom
mende skoledag. — Forud for weekend-rejser en times ekstra læsning fredag
aften. Hjemmet bedes omg. underrette skolen, såfremt en elevs tilbagerejse
af tvingende grund er blevet udskudt. Ved hjemkomsten er det en pligt at
melde sig hos den vagthavende lærer eller fru Høirup, ligesom man ved af
rejse må sørge for at få sagt farvel til samme.
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Ordensregler
6,45
Vækning.
7,00- 7,30 Ophold på eget værelse. (Vinduer åbnes, seng redes, gulv fejes,
møbler støves af).
7,20
Inspektion af værelset.
7,30
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.
11,45-12,15 Middagsmad.
14,00
Skoletiden slut.
14,00
Eftermiddagste.
14,00-15,00 Oprydning, havearbejde og lignende.
15,00-16,45 Fritid (udetime).
16,45-17,45 Læsestue.
18,00
Aftensmad. Derefter må skolen ikke forlades.
18,30-19,30 Læsestue.
20,45
Sko pudses. Aftenvask. (Elever under 15 år).
21,00
Lyset slukkes.
21,45
Sko pudses. Aftenvask. (Elever over 15 år).
22,00
Lyset slukkes.
22,30
Lyset slukkes forrealklasserne.

Før alle spisetider ordnes hænder, negle og hår.
Grammofon, båndoptager og radio på værelset kun efter nærmere aftale (licens
skal være betalt af hjemmet, kvitteringskort sendes til skolen).
Der må ikke flyttes om på møblerne uden tilladelse og søm må ikke slås i væggene.
Der må ikke modtages besøg på værelserne uden tilladelse. — Gæster bedes først
henvende sig hos den vagthavende lærer eller hos fru Høirup.
Eleverne fra den ene gang må ikke komme på de andre gange uden tilladelse.
Ophold i klasseværelser og skolegange efter skoletid er ikke tilladt.

Den elektriske installation må under ingen omstændigheder røres.
Ødelægges noget af skolens materiel, skal det straks meddeles.

Man må under ingen omstændigheder låne, hverken tøj eller penge, af hinanden.
Banden og andre ukvemsord samt støjende opførsel forbudt.
Elever over 15 år må ryge, når de har hjemmets tilladelse.
Der må ryges efter skoletid (dog ikke i læsestuetid) 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. (Opkald kan ikke ventes besva
ret udenfor de angivne tider).
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Kostfløj og spisestue

Kostelevernes søndagsunderholdning 1963-64
18/8
25/8
1/9
8/9
15/9
20/9
29/9
6/10
27/10
3/11

10/11
17/11
24/11
30/11

Tur til Randbøldal med rutebiler - spadseretur, medbragt mad, dans
og kaffe.
Musical-show.
Nat-terrainløb.
Til huset ved Kvie sø med rutebiler - medbragt mad.
Genoplevede vi Bornholm med film o. s. v.
3-dages tur til Vesterhavet i forbindelse med idrætsstævnet i Varde.
Badminton-turnering.
Dans med os selv i L. & M. — kaffe ved småborde.
»Hvem-hvad-hvor« med lærer Henriksen.
Litteraturaften v/lærer Rostgaard, Gerner Christensen og flere af
eleverne.
Mortensaften m/middag, lotterispil og alle lærer m/familie som
gæster.
Hyggeaften i pejsestuen.
Klubaften.
Skolefest med opførelse af »På bopladsen«, »Familien Tegn« og
»Vore kjoler er i alle farver«. Derefter dans på »Hansens hotel«.
9

Katten slås af tønden

8/12 Lærer Straasøe Kjær fortalte om Spanien og viste lysbilleder.

15/12 Julekoncert.
12/1

Nytårsbal med os selv, underholdning v/»Mille«.

19/1

Aage Vinter tog os med til »Harz-Østrig«.

26/1

»Hvem-ved-hvad« med Dittrich og Fredensborg.

2/2

Spadseretur ud i det blå med Vinter og fru Høirup.

9/2

Første forårssøndag - til Kvie sø med kaffe.

15/2

Karneval på kostskolen med forsk, fastelavnsspøg.

23/2

»Vi mener« — studiekreds dannet, v/lærer Rostgaard.

1/3

Vi ser på mekanik! Demonstration af biler ved Jens Damgaard
og Kjeld Unger Madsen.
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3/3
14/3

20/3
5/4
12/4
19/4
2/5

4/5

10/5

Pigegangen underholdte.
Kostelevfest m/damer. Middag kl. 18,30. Underholdning af kost
elever. Forfriskninger, pølser og dans til kl. 24.
Teatertur til Århus m/lærer Schønberg til »Stedfortræderen«.
Mesterlektieklubben inviteret til afslutningsfest på »Hansens hotel«.
Gi. elev, Ole Nør Jensen, flyverløjtnant, fortalte om flyvning med
film og demonstration af forsk, flyverudstyr.
Aften-terrainløb v/lærer Gammelby om lørdagen - søndag så de
ældste »Hamlet« i fjernsyn.
Tur til Randbøldal i rutebiler, medbragt mad, fælles kaffebord og
dans på Randbøl kro.
Holdt vi 4. maj-aften. Masser af lys i alle skolens vinduer. Kl. 21
samledes vi til kaffe i gymnastiksalen, hvor skolebestyrer Borking
og Michael Schønberg talte, og vi sang.
Sluttede vi sæsonen med udflugt til huset ved Kvie sø.

Kostelevernes hobbyaftener
I vinterens løb har kosteleverne været beskæftiget ved følgende:

Sløjd med Bertelsen.
Gymnastik ved Henriksen, Fredensborg og Mogens Hansen.
Frivillig husgerning ved frk. Inge Pedersen.
Skak ved hr. og fru Rostgaard.
Bridge ved fru Høirup.
Volley-ball ved E. Henriksen og Fredensborg.
Terrain- og orienteringsløb hver onsdag ved Mogens Hansen.
Tirsdagsklub ved frk. Jytte Andreasen.
Danseskole ved fru Gyldenløve.

Realskolen
Ind- og udmeldelser
Skema til indmeldelse fås ved henvendelse til skolen.
Ind- og udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til skolekon
toret.
Nye elever skal møde med lægekort og dåbsattest.
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Skolepenge
For mellem- og realklasserne samt 8. klasse betales kr. 550,- årlig, 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.

En uges lejrskoleophold er obligatorisk én gang i de tre år, eleven går i
realafd. (som oftest for 2. reals elever). Udgiften andrager ca. 100,- kr.
For selvbetalende elever betales latinundervisning med kr. 80,- ved sko
leårets begyndelse.
Eleverne kan leje bøger og få udleveret hefter for et årligt beløb af kr.
90,—, der betales ved skoleårets begyndelse.

I forbindelse med omtalen af bøgerne gør skolen udtrykkeligt opmærk
som på, at eleverne står til ansvar for de bøger, der er udleveret til dem,
og at direkte beskadigede bøger skal erstattes af elevens hjem. Der udleve
res kun én tegneblok pr. skoleår. Stilehefter udleveres 2 gange årligt, ved
skoleårets begyndelse og efter juleferien.

Ordensregler
Forsømmelser

Såvel for skolens som for hjemmets skyld må
enhver forsømmelse skriftligt meddeles skolen.

Gymnastik
Drengenes gymnastikdragt består af et par
hvide sko, blå korte benklæder og en hvid under
trøje.

Pigernes dragt er en kort, blå kittel med tilsva
rende benklæder samt gymnastiksko.
Ønskes en elev fritaget for gymnastik, skal der
foreligge skriftlig meddelelse fra hjemmet. - For
fritagelse i en længere periode kræves lægeattest.
Alle elever medbringer håndklæde til bad.
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Karakterbøger
To gange årligt, i nov. og marts (kursister 3
gange årligt), får eleverne karakterbøger med
hjem til forevisning og underskrivning; disse skal
afleveres på første skoledag efter forevisningen til
klasselæreren. Kosteleverne afleverer på skolens
kontor.

Knuste ruder m. m.
Al skade på skolens materiel skal straks anmel
des 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 presserende
ønsker om, at barnet forberedes hos hjemmets
præst, vil skolen foreslå, at konfirmationsforbere
delsen foregår hos en af Grindsted sogns præster,
der er villige til at modtage børnene, men for
trinsvis 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 tilfalde spørge om tilladelse til at forlade
skolen.
Glemmeskabet
er til stadighed alt for velforsynet med ting, der
ikke er mærkede og derfor vanskeligt kan afleve
res til ejerne. Det kan derfor ikke kraftigt nok
henstilles til hjemmene, at skolerekvisitter, overtøj
o. s. v. markes med navn.
13

Sparsommelighed
Skolen anmoder indtrængende hjemmene om, at
elevernes lommepenge indskrænkes mest muligt,
så børnenes »slikken« ikke tager overhånd, og
samtidig beder vi om, at hjemmene støtter skolens
arbejde for den opsparing, der praktiseres i de
forskellige klasser. Opsparingen har til hensigt at
lette elevernes deltagelse i lejrskoleophold, uden
landsrejser og lignende.

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

Realklasserne 1962-63

Flemming Sørensen, Billund.
John Kruse Thomsen, Billund.

Real A 1963
Inger Hessel Andersen, Billund.
Arthur P. Dahl, Krog, Billund.
Edwin B. Elowsson, Sprotoften 11,
Nyborg.
Eskild Roar Eskildsen, Krog
pr. Billund.
Birthe Solveig Hansen, Billund.
Kent Falck Jensen, Billund.
Kirsten Jessen, Billund.
Povl Kisling-Møller, Viggo Stuckenbergsvej 1, Aarhus.
Margit Irene Kristensen, Løvlund Dam
brug pr. Billund.
Margit Kristoffersen, Krog pr. Billund.
Ove Mølgaard Nielsen, Møllegaarden,
Billund.
Preben Nielsen, Billund.
Axel Orla R. Pedersen, Flyvestationen,
Vandel.
Ole Ramlau-Hansen, Østerbrogade 50,
København 0.
Bjarne Reinholdt Rasmussen, Døvling,
Kibæk.
Hans Jørg. L. Rasmussen, Stationsvej,
Vandel.
Rita Kirsten Risvig, »Plougslund«,
Billund.
Benny Sørensen, Billund.

Real B 1963
Elin Andersen, Vestergade 8, Agerbæk.
Ida Skou Andresen, Starup.
Knud Erik Christensen, Nr. Starup
pr. Tofterup.
Peder Olav Christensen, Aastrup
pr. Glejberg.
Helge Dalgaard Christiansen, Holsted.
Adolf Jack Damgaard, Vester Allé,
Agerbæk.
Jørn Ibsen, Agerbæk.
Lili Jepsen, Debel pr. Agerbæk.
Henning Jørgensen, Faaborg.
Nanny Jørgensen, Faaborg.
Christen Klit, Storegade 6, Agerbæk.
Heine Knudsen, Grindsted Mark.
Lis A. Korsgaard, Stenderup
pr. Krogager.
Alf Ludvigsen, Faaborg.
Birgit Skov Madsen, Starup pr.
Tofterup.
Margit Mathiasen, Bredgade 15,
Agerbæk.
Christian V. Mauritzen, Faaborg
pr. Varde.
Karen Margrethe Mikkelsen, Faaborg.
Povl Michael Piøger, Tofterup.
Sven Erik Ravn.
Jytte K. Nygaard Sørensen, Faaborg.
Nikolaj Lykke Sørensen, Faaborg.
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Hr. Krogsgaard dimitterer sit sidste hold
Real C 1963
Lis Nørby Andersen, Kolstrupvej 21,
Grindsted.
Anita Hansen Bach, Dalgasvej 3,
Grindsted.
Tove Vilhelmsen Damm, Jernbane
gade 8, Grindsted.
Jette Grønlund-Nielsen, Jernbanegade 6,
Grindsted.
Christian Høirup, Skolegade, Grindsted.
Allan Højbert, Nørregade 50,
Grindsted.
Gurli Ingstrup, Sommerallé 1,
Grindsted.
Benny Østergaard Jensen, Vesterbro
gade 9, Grindsted.
Irene Vallentin Jensen, Nygade 5,
Grindsted.
Solveig Jensen, Borgergade 14,
Grindsted.
Marianne T. Kristensen, Jyllandsgade 6,
Grindsted.
Vagn Lauridsen, Solsortevej 8,
Grindsted.
Bente Ellinor Nielsen, Fynsgade 6,
Grindsted.

Hans Hauge Nielsen, Krarupvej 8,
Grindsted.
Inger-Lise Nielsen, Fynsgade 6,
Grindsted.
Karl Johan K. Nielsen, Sjællands
gade 10, Grindsted.
Hanne Essebo Olsen, Banegårdsvej,
Grindsted.
Jørn Bue Pedersen, Jernbanegade 9,
Grindsted.
Birgit Skovbjerg, Vestergade 14,
Grindsted.
Jens Tullesen, Fr. Allé 8, Grindsted.

Real D 1963
Kamma Andersen, Sdr. Felding.
Jørn Julius Iversen, Vorbasse.
Anna Lise Jensen, Vorbasse.
Poul Bjarne Jensen, Sdr. Felding.
Anne-Grethe Kristiansen, Sdr. Felding.
Ivan Rechnagel Lauridsen, Hejnsvig.
Ruth Møberg, Hejnsvig.
Ruth Pedersen, Vesterhede, Hejnsvig.
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Torben Stubert Pedersen, Sdr. Felding.
Leo Broch Petersen, Hejnsvig.
Peter Schelde Petersen, Vorbasse.
Jens Hauskov Pilgaard, Gl. Struervej 5,
Holstebro.
Dorthe Rørbæk, Vorbasse.
Erhart Vig Simmelsgaard, Sdr. Felding.
Finn Birk Sørensen, Bække.
Lissy Terp, Hejnsvig.
Hans Christian Theut, Hejnsvig.
Erik Dahl Thomsen, Hejnsvig.
Ruth Nygaard Thomsen, Vorbasse.
Jonna Larsen Vestenaa, Hejnsvig.
Gudrun Vorup, Sdr. Felding.
Hans Højer Voss, Fugdal, Hejnsvig.

Real E 1963

Erik Andreasen, Aarre pr. Varde.
Else Frandsen Damgaard, Herningvej 13, Ringkøbing.
Carl Kristian Grønfeldt, Næsbjerg.
Kirsten Holmboe, Nørregade 1,
Horsens.
Erik Sønderup Jepsen, Tjørnebakken 8,
Kgs. Lyngby.
Birthe Linde Jespersen, Farupgaard,
Jelling.
Jytta Johnsen, Loft.
Lars Erik Kristensen.
Ivar Vesthy Madsen, Jens Baggesensvej 58, Aarhus.
Ronnie Bakke Madsen, V. Farimagsgade 9, Kbh. V.
Erik Bøgh Mathiassen, Kongensgade 19,
Esbjerg.
Anna Marie Vig Nielsen, Modvig.
Gert Nørgaard, Grønnegade 18, Ribe.
Marius Viggo Petersen, Jelling.
Keld Venø Poulsen, Mølby pr. Ansager.
Ole Robert Rasmussen, Egebæks vej 1,
Aarhus.
Hans Frederik Rønnow, Set. Markus’
Kirkeplads 6, Aarhus.
Rolf Smitt, Hovmarksvej 34,
Charlottenlund.
Niels Arne Vinkler.

Real F 1963
Dorte Andersen, Kongensgade 56,
Esbjerg.
Torben Andersson, Billund.
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Karin Skov Andresen, Ryparken 122,
København 0.
Eva Marie Bindesbøl, Sdr. Omme.
Inge Bonde, Aarslev Skovgaard,
Brabrand.
Poul Anker Cavazzi, GI. Bro, Billund.
Merete Florander, Søndergade 31,
Brædstrup.
Nina Marie Henningsen, Nygaardsvej 65, Esbjerg.
Irma Jørgensen, Nordby, Blaahøj.
Pernille Kring, Finlandsgade 65,
Esbjerg.
Mogens Ladegaard Kristensen,
Randbøl.
Jens Jørgen Larsen, Vonsyldsgade 26,
Aalborg.
Orla Vesthy Madsen, Jens Baggesensvej 58, Aarhus.
Vibeke Rosendahl, Hvide Sande,
Ringkøbing.
Gorm Simonsen, Børsmose pr. Oxbøl.
Betty Sørensen, Morsbøl.
Gudrun Westberg, Landmarken 54,
Kalundborg.

9. klasse 1963
Hanne Birgitte Carlsen, Grindstedvej 34, Sdr. Omme.
Kate Marie Debel Hansen, Vesterhede,
Hejnsvig.
Ole Karlskov Hansen, Nørregade 5,
Grindsted.
Poul Erik Johannesen, Sdr. Felding.
Yrsa Henriette Jørgensen, Blaahøj.
Edith Iversen, Nygade 10, Grindsted.
Inge Kirkegård, Vejlevej 29, Grindsted.
Nina Dam Krog.
Hagbart Birkkjær Lauridsen, Henne
Kirkeby.
Irma Nielsen, Nollundvej 13,
Grindsted.
Inger Skov Nielsen, Vester Boule
vard 12, Grindsted.
Per Møller Pedersen, Jyllandsgade 49,
Grindsted.
Bent Schmidt, Jyllandsgade 2,
Grindsted.
Asbjørn Vestenå, Hejnsvig.
Peter Winther, Østergade 14,
Grindsted.
Jutta Sørensen, Skovvang 9,
Sdr. Omme.

Pigekollegiet

Fra maj til maj
6. maj begynder skriftlig eksamen, for sidste gang dimitteres realklasser
efter gammel ordning.
9. maj havde vi »Lindefridag«.
13. maj: Skolelægen, fru dr. Zinn sætter »plaster« på alle.
14. maj afholdes et forældremøde for forældre til børn i de nye 1. og 2. kl.
samt børnehaveklassen.
15. maj: Alle klasser blev fotograferede.
16. maj måtte skolen lukke i 2 dage. Facadebehandlingen støvede, så det
var umuligt at opholde sig i klasselokalerne. Støjen fra slibemaskinerne
var heller ikke til at overdøve. Eksamensklasserne fik ikke fri, men
flyttede til lokalerne, der vender ud mod den lille skolegård.
18. maj fejrede realisterne sidste skoledag med et festligt indianeroptog
gennem byen. Efter turen gennem byen sluttedes der festligt af hjemme
i skolegården.
27. maj begyndte oprykningsprøverne.
31. maj havde vi besøg af tuberkulosevognen.
20. juni holdt fru Høirup smuk afskedsmiddag for Niels Krogsgaard, der
efter ca. 30 års arbejde ved skolen nu forlod den.
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22. juni havde vi afslutning. Vi begyndte i kirken, hvor pastor Linnebo
prædikede over teksten »De betroede talenter«, og endte ved Troensø,
hvor Niels Krogsgaard holdt båltalen. Og så begyndte sommerferien.
13. august sluttede sommerferien. Ved morgensangen bød Poul Borking læ
rere og elever velkommen til arbejdet.
4. september solgte vi »Høstblomsten«. Trods øsende regnvejr fik vi ud
solgt.

5. september var der et lille idrætsstævne i Esbjerg mellem private skoler.
»Det bedste, vi nogensinde har været til,« sagde eleverne.
7. september rejste II. real til Bornholm på lejrskole. Turen blev ledet af
Karen Borking og Michael Schønberg.

13. september var 9. kl. til håndværker- og industrimesse i Herning.

20. september tog hele skolen med ekstratog til det årlige idrætsstævne i
Varde.
23. september arrangerede hr. Lerbech en skibsudstilling. I tilslutning hertil
så vi film og hørte foredrag.
26. september havde vi besøg af røntgenvognen, og samme dag hørte vi et
foredrag om skibe, holdt af von Munthe af Morgenstierne - et vældig
godt foredrag.
7. oktober havde skolen besøg af statskonsulenten Hersfeldt Poulsen.
9. oktober så vi »Anna Franks dagbog« i skolescenens opførelse.
12.-20. oktober holdt vi efterårsferie.

23. oktober havde skolen besøg af major Lorentzen, der i anledning af FNdagen talte om forholdene i Det nære Østen - et interessant og fængs
lende foredrag.
24. oktober havde vi atter et interessant besøg. Professor Krebs talte om
farerne ved tobaksrygning.
4. —5.—6. og 7. november terminsprøve for 2. og 3. real.

8. november: Styrmand Holm fra Nordic Heron holdt et udmærket fore
drag med lysbilleder.
14. november så vi Arvid Clemmensens dejlige film om Sydpolarlandet.
16. november: Årets første månedslov.

29. november vistes filmen om Selma Lagerlöff - »Køresvenden«.
30. november havde vi skolefest.
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13. december mødtes vi tidlig morgen til hyggelig morgenmad i pejsestuen,
og ved morgensangen havde vi besøg af Luciabruden med sine terner,

der under ledelse af frk. Jytte Andreasen og fru Grete Schønberg sang

de middelalderlige Luciaviser.

21. december fik vi juleferie efter opførelsen af fru Lerbechs krybbespil.
Juleferien varede til 7. januar.
6. januar rejste Poul Borking til København på et 3 ugers kursus i under-

visning af læsesvage børn.
3. februar havde skolen besøg af fotografen, denne gang farvefotografe-

ring.
7. februar var vi igen i teater, og denne gang gjaldt det »Den røde Pim

pernel« - farverigt og spændende.
14. februar så vi filmen »Danmarks besættelse«.
19. februar havde skolen besøg af gymnastikinspektøren.

21. februar begyndte den amerikanske gæstelektor, hr. Rasmussen, en serie
foredrag for skolens ældste klasser om amerikanske skoleforhold. Sam

me dag havde vi besøg af »Norden«s svenske gæstelektor, professorinde
Lington.
29. februar: Bestyrelsesmøde i elevforeningen ved fru Høirup.
4. marts blev afgangsklasserne orienteret om nytten af at tegne forskel

lige forsikringer ved red., cand. jur. Axel Båner - med film.
20. marts var realklasserne i Århus for at se »Stedfortræderen«.
21. marts-1. april holdt vi en lang påskeferie, idet både kongens og dron

ningens fødselsdag blev lagt til ferien.
6. -7.-8. og 9. april igen terminsprøver.

8. april besøg af faginspektør Borella, der hørte på religionsundervisning.

21. april »Lindefridag«.
24. -25. og 26. april var skolepatruljerne til fest i København.

27. april begyndte skriftlig eksamen.
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Lærerne.

Lærerpersonale og fagfordeling - skoleåret 1963-64
Poul Borking: Dansk, engelsk og tysk.

Finn Dittrich: Matematik, tysk og engelsk.
Hedvig Krogsgaard: Matematik, dansk og geografi.
Leo Straasø Kjær: Fysik, tegning, tysk og engelsk.

Michael Schonberg: Historie, engelsk og tysk.
Søren Viggo Pedersen: Dansk, fysik, geografi og tysk.

Børge Lerbech Sørensen: Engelsk, historie, dansk og religion.

Johanne Lerbech Sørensen: Engelsk, dansk og religion.

Børge Fredensborg: Matematik og gymnastik.
Thomas Lewald: Fransk og maskinskrivning.
Gerner Christensen: Dansk, tysk, fransk og latin.
Ingrid Poulsen: Gymnastik, håndarbejde.
Karen Borking: Dansk og engelsk.

Aage Vinter: Blanketskrivning med videre og færdselslære.
Grethe Schønberg: Sang.
Axel Rostgård: Biologi, geografi og orientering.
Mogens Hansen: Matematik og geografi.

Niels Gammelby: Dansk, mat., fysik, tysk og formning.
Poul Erik Hansen: Biologi og orientering.

Eduard Henriksen: Legemsøvelser, dansk og regning.
Inge Pedersen: Husgerning.

Teaterudflugten
I år - 20. marts — lykkedes det igen at arrangere en teatertur. Men også

her er vejret det store usikkerhedsmoment. Og det var da også kun med

forsinkelser, vi i 2 busser nåede til Århus, hvor vi så Hochut’s »Stedfor

træderen«. Forestillingen, der blev fortræffeligt spillet, gjorde et stærkt ind
tryk på eleverne, et indtryk, der senere blev fulgt op af Skole-Bio med fil

men: »Den sidste chance«. Turen blev ledet af hr. Schønberg.
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Lejrskolen på Bornholm
I dagene fra den 7.—15. september 1963 foretog vi den sædvanlige lejr
skolerejse til Bornholm.
Vejret begunstigede os (hvilket som bekendt er det vigtigste), og eleverne
var, som altid, henrykte over Bornholms herligheder. Det var i år særlig
det historiske område, der blev tilgodeset, men besøg i granitbrud, på kera
mikfabrik og stranden ved Dueodde blev heller ikke forsømt.
Christiansø er et kapitel for sig, ikke mindst fordi øens historiker (der
kort efter sås i fjernsynet) var cicerone for eleverne. Turen blev ledet af
fru Borking, fru og hr. Bertelsen og hr. Schønberg.
Præmier for fine lejrskolemapper fik:
Bjarne Rahbek — 2. real A.
John Andreasen - 2. real B.
Carl Aage Christensen — 2. real B.
Frede Ejlersen - 2. real B.
Pia Borking — 2. real C.

»Mesterlektiens klub« 1963-64
I lighed med foregående år startedes mesterlektien efter sommerferien.
Det stiftende møde blev holdt 4. okt. hos fru Høirup. Her konstituerede
bestyrelsen sig som følger:
Formand: Erik Lund, III a.
Næstformand: Palle Bus, III a.
Kasserer: Nanna Grunnet, III C.
Sekretær: Grethe Nissen, III c.
Øvrige medlemmer: Niels Dahl Sørensen, III c,
Hans J. Christensen, III b.
Klubbens første arrangement bestod i en udflugt til kunstpavillonen i
Esbjerg, hvor udstillede værker besås. Af klubbens øvrige møder og sam
menkomster kan nævnes følgende:
Hr. kriminalassistent Unger Madsen: Ungdomskriminalitet.
Hr. skolebestyrer Poul Borking: Teenagerproblemer.
Teatertur til Varde, hvor vi så »Teenager-love«.
Hr. redaktør Georg Leth: Nis Petersen.
Hr. rejselektor Gerald Rasmussen, U.S.A.: Amerikansk skolevæsen.
Afslutningen på møderækken fandt sted 4. april på Hansens hotel, hvor
den tidligere fremmedlegionær, Dantoft, fortalte om sine oplevelser.
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Selvom mødeprocenten var mindre end forventet, mener vi, at alle mø
der var vellykkede, og vi tror, vor klub har løst den opgave, der var dens
mål, nemlig at forsøge at fæstne det fællesskab, der skal binde os til vor
gamle skole og vedligeholde lysten til atter at samles her, når vi nu om
kort tid spredes for alle vinde.
Til sidst en tak til alle, som har sluttet op bag mesterlektien gennem det
forløbne år.
På bestyrelsens vegne:
Erik Lund, III A.

Sporten
Traditionen tro deltog vi atter i år i de årlige idrætskonkurrencer i Es
bjerg og Varde. Ved begge stævner fik eleverne rig belønning for deres flid
under forberedelsen til konkurrencerne, idet skolen i mange discipliner pla
cerede sig smukt.
Vinteren igennem har vi på frivillig basis dyrket bl. a. volleyball og in
dendørs fodbold, hvilket har været en stor succes.
Nævnes bør også, at pigerne i år har deltaget i amtsstævnet i gymnastik.
Stævnet afvikledes i Varde, og vore piger placerede sig endog meget fint.
En ting, vi sportslærere med glæde og forventning ser hen til, er opfyl
delsen af et længe næret ønske om at få vor egen sportsplads. Skolens over
tagelse af teknisk skole og de dertil hørende arealer har gjort det muligt
for os at få anlagt en kombineret håndbold-, volleyball- og basketballbane
samt nogle springgrave.
Vort håb er, at anlæggelsen af den nye sportsplads i umiddelbar nærhed
af skolen vil bevirke, at idrætten fremtidig vil udfylde en endnu større del
af elevernes fritid.
Det er vor erfaring, at sportsarbejdet styrker eleverne i deres daglige
skolearbejde og virker fremmende for den personlige udvikling.
Sportslærerne

Skolekomedie - Skolefest
Skolefesten den 30. nov. fik en festlig optakt på teatret i Grindsted. Ikke
mindst på grund af de yngste klassers charmerende bidrag.
Børnehaveklassen indledte med en del små sange og imponerede vel især
publikum ved at synge flere engelske tekster.
Derefter optrådte 1. kl. med sangen: »Se min kjole« — i meget fine drag
ter (selv bagerens kringle manglede ikke).
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2. kl. lærte os om tegnfamilien, hvor hr. Punktum gifter sig med frøken
Komma, og hele familien samles til brylluppet. — Det var et henrivende
brudepar med slør, blomster og høj hat. - Fru Dittmann havde lagt et stort
stykke arbejde i 1. + 2. kl.s optræden, både hvad sange og dragter angik.
De store sluttede af med et stykke, vi kaldte »Bopladsen«. - Det var
en dramatisering, foretaget af Jytte Andreasen, af Leo Novrups børnebog
»Dan på Eventyr«.
Stykket fortalte i få billeder, hvordan livet måske har formet sig for
menneskene på en stenalderboplads.
Skuespillerne var hentet i 2.+ 3. real, men også hele 5. kl. måtte »i il
den«, da vi skulle bruge en del børn på bopladsen.
Hr. Rostgaard og hr. Henriksen havde med få elevers assistance lavet
stenaldervåben, et helt pottemagerværksted og en meget fin hytte. Hr. Kjær
og hr. Gammelby viste sig at være rutinerede kulissemalere. Og fru Borking var en tid lang meget interesseret i, hvad samtlige lærere havde lig
gende på gulvene i deres hjem, da der skulle skaffes mange skind til de
dragter, som fru Borking og fru Kjær kunstfærdigt draperede om vore »for
fædres« skikkelser.
De fælles anstrengelser samlede sig til en smuk helhed i billedet af sten
alderbopladsens liv.
Aftenen sluttede med bal på Hansens hotel.
Jytte.

Gave til skolen
Lærer Th. Lewaid har skænket en smuk skulptur til forhallen i skolens
nyerhvervede afdeling.

Moselturen
Til real a’s forældre.
Afgang fra Grindsted mandag den 24. juni om morgenen kl. 03. An
komst til Cochem (Moselfloden) tirsdag formiddag, hvor vi ser os om efter
passende lejrplads. Her er det meningen, at vi bliver 4-5 dage (adresse:
Poste Restante, Cochem an der Mosel, Vesttyskland). Hjemkomst den 1.
juli om eftermiddagen. Vi bliver 16 deltagere (kun drenge) plus 3 voksne,
nemlig lærer S. V. Pedersen, undertegnede samt vognmand Østergaard, som
kører Taunus kleinbus. Turen, som må betegnes som en hviletur og ikke
sightseeing med museumsbesøg o.s.v., er beregnet på basis af kørsel ca. 2200
km (60 øre pr. km) iberegnet forsikring og ophold. Evt. overskud forde
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les ved hjemkomsten, og forældre bedes forespørge på skolen eller hos del
tagerne og få det nøjagtige regnskab forelagt. Forplejning må deltagerne
selv sørge for, idet jeg dog må forlange, at de i det mindste spiser et varmt
måltid pr. dag. Forplejning til den første dag bedes medbragt hjemmefra.
Desuden må deltagerne medbringe sovepose, spisebestik, sæbe, tandbørste
o.s.v. Forældrene bedes venligst holde lidt igen med hensyn til lommepenge.
Ths. Lewald.

Slesvigsturen 1963
Den 4. oktober startede de to 1. realklasser fra realskolen med bus mod
den dansk-tyske grænse. På turen passerede vi Åbenrå og den lille by
Styrtom. Første stop havde vi ved Kruså, hvor vi havde tid til at foretage
nogle indkøb. Herefter fortsatte vi til en lille landevejskro lidt uden for
Flensborg, hvor den medbragte mad blev spist. På den modsatte side af
vejen lå det østrigske mindesmærke fra krigen i 1864.
Midt på eftermiddagen ankom vi til Slesvig, og vi fik lov til at gå rundt
i byen til kl. 18, da skulle vi spise, og vi fik blomkål og millionbøf. Vi
spiste sammen med nogle elever fra Hvide Sande. Derefter blev der valgt
nogle til at hjælpe med opvasken, og vi fik fri til kl. 22, så var det senge
tid.
Lørdag den 5.: Vi blev vækket kl. 7,30 og spiste morgenmad, som bestod
af havregryn og brød med pålæg. Kl. 10 skulle vi ud og se på domkirken.
Den kaldes St. Petri kirke og er bygget i romansk stil af røde teglsten.
Kirken blev påbegyndt i året 948 af den tyske kejser Otto den Store.
Hovedtårnet, der er 112 m højt, blev bygget i 1888. Klokkerne i tårnet er
fra middelalderen. Alteret er fra det 15. årh., og det er udskåret i egetræ af
Hans Brüggemann. Der er over 300 løse figurer derpå.
Koret er bygget i gotisk stil i slutningen af det 13. årh., langskibet og
sideskibene fik deres nuværende udseende i det 14. og 15. årh.
Ved hovedindgangen står en kæmpefigur af træ, den fremstiller den mest
folkelige helgen Kristoforus, som led martyrdøden i Rom. En legende for
tæller, hvordan han fik sit navn, som betyder: »Den der bærer Kristus«.
Senere blev han helgen for vejfarende og færgemænd.
Fiskerlejet Holm er en verden for sig, her lå måske en kirke før det 11.
årh., da Holm var begyndelsen af Slesvig.
Den allerældste by lå ovre på den anden side af Slien inde i halvkredsvolden.
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Slesvig fik stadsrettigheder i det 12. årh. og er altså den ældste af de
danske købstæder. Byens navn nævnes allerede i året 804 som Slestorp, da
kong Godfred kom hertil med sin flåde. Et andet gammelt navn er Hede
by, men det er måske en by syd for Slien.
Allerede i oldtiden var Slesvig en handelsby, og det var Valdemar Sejr,
som gav byen stadsret.
Da vi havde set kirken og Holmen, kørte vi over til Gottorp slot, som
har været en mægtig borg for bisper, hertuger og konger. Facaden er opført
af teglsten, som er hentet ude i Dannevirkemuren. Nu er slottet ombygget
til et af Europas fornemste museer.
Her kan man se Nydambåden, som er et offerfund fra folkevandrings
tiden, d. v. s. det 4. årh. efter Kristus.
Den blev fundet i Nydam mose i Sundeved. Fundet består af hundred
vis af våben, der var nedlagt i og omkring 2 både, hvoraf den ene, der var
af fyrretræ, gik til grunde ved optagningen, men den anden, der er af ege
træ, er velbevaret. Fundet blev gjort i årene 1859-63. Nydambåden var en
søgående robåd, som er klinkbygget.
Da vi havde set museet, fik vi fri resten af dagen til kl. 22.
Søndag den 6.: Vi kørte ud til den gamle kirke, hvorfra vi gik ud til
voldene, som danner en halvkreds ud mod en gren af Slien, som der kaldes
Selk Nor. Vi gik hele tiden og hørte radio, fordi der var landskamp »Danmark-Sverige«, der endte 2-2. Vi nåede hjem til kl. 18, da vi spiste aftens
mad med grønærter og skinke. Da vi gik i seng, var vi godt trætte.
Vi lavede tegninger og oversættelser af de mange runesten, som findes i
Slesvig. Disse sten fortæller om en periode i Danmarks historie, hvor vi
ellers ikke ved ret meget.
Der var en dronning, som hed Asfrid, hun var datter af Odinkar, og
hun ristede runer efter sin søn Sigtryg. Kongen hed Gnupa, og han var sik
kert svensker.
Svenske vikinger havde erobret Hedeby i det 10. årh., og der fortælles
om vikingetogt til England. Der er kun een sten, som endnu står på sin
oprindelige plads ude på gravhøjen ved oksevejen syd for Bustorp. Den
fortæller om kong Svend, som satte stenen over sin kriger Skarde, som var
rejst vestpå; nu var han død ved Hedeby.
Når man ser ud over Slien, kan man se Mågeøen, hvor Abel lod sin bro
der halshugge og kaste i vandet. Hans grav er ude bag ved slottet. Man
siger, at mågerne skriger »Erik« til minde om Erik Plovpennig, der var søn
af Valdemar Sejr.
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Sønderjylland er et grænseland, hvor der tales både dansk og tysk.
Grænsen har været flyttet mange gange i tidens løb. Grænsen gik en tid
lang ved Elben, og ligeledes ved Eideren, som allerede i oldtiden dannede
grænse mellem Norden og de andre europæiske lande. Romerriget nåede
aldrig længere end hertil.
I 1864 rykkede grænsen helt op til Kongeåen, og først i 1920 red kong
Christian X over denne grænse tilbage til det genvundne Sønderjylland, og
siden da har vi haft den nuværende landegrænse ved Kruså.
Mandag morgen startede vi på hjemturen, og det var den første dag, so
len rigtig skinnede, så humøret var højt i bussen. Vi havde et ophold på
den danske side af grænsen, hvor vi spiste de madpakker, som vi havde
smurt om morgenen.
Efter at vi havde sat nogle kammerater af i Vorbasse og i Hejnsvig, an
kom vi til Grindsted tidligt på eftermiddagen, og dermed endte en vellyk
ket tur til Slesvig.
Tom Rosenbøl.

Fire elever har fået præmie for afleverede mapper fra lejrskolen i Slesvig:
1.
2.
3.
4.

Lene Henriksen — 1. real A.
Børge Terp — 1. real A.
Annegrethe Lundgaard — 1. real B.
Birgith Henriksen — 1. real B.

Hollandsturen 1963
Realklasseturen til Amsterdam var en 6 dages campingtur, som uden
særlige vanskeligheder lod sig arrangere, da mange elever selv ejer telte og
andet nødvendigt campingudstyr.
Der er mange fordele ved at overnatte på campingpladser i stedet for på
vandrehjem. Naturligvis rummer det også en del ulemper, idet eleverne
undertiden har benyttet lejligheden til at demonstrere mindre heldige sider
af den »moderne« opførsel.
Lærernes store fordel består deri, at man undgår de evigt tilbagevenden
de sammenstød med mere eller mindre umulige vandrehjemsværter.
Den store fordel ved campingture er uafhængigheden og den lave pris,
som i vort tilfælde blev holdt under 200 kr. Vi klarede selv morgenmad og
frokost, så det kun var nødvendigt at købe varm mad nogle få gange på
hele turen.
Efter afslutningen startede vi mandag morgen kl. 8 fra skolegården, der
var tilmeldt 33 deltagere, så hver eneste plads i bussen var optaget.
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Grænsen ved Kruså blev snart overstået, og vi nåede ud til Sankelmark
sø, hvor vi så på mindestenene fra vor ulykkelige krig med østrigerne i
1864; men langt større interesse havde de medbragte madpakker (i kæmpe
store papkasser fra Noma), som fortæredes i den hyggelige landevejskro
»Kiek Uit«, hvorfra man har en dejlig udsigt over søen. På turen videre
sydpå kørte vi ad den nye autobane, som nu går helt uden om Hamburg,
hvorved nogen tid spares. Ret tidligt nåede vi til Bremen, hvor der blev et
par timers ophold til at bese Domkirken og Rådhuset.
Torvet i Bremen er en stor oplevelse, idet man anser pladsen for en af
de smukkeste i Europa, og restaureringen er foretaget så omhyggeligt, at
man næsten ikke mærker krigens ødelæggelser. Fra torvet med Rolandstatuen fra 1404 gik vi en tur i den ejendommelige Böttcherstrasse, hvor
man kan beundre de mange kunstforretninger og gamle købmandshuse fra
Bremens storhedstid som Hansestad. Fra Bremen havde vi kun en times
kørsel til campingpladsen i Bad Zwischenahn, hvor teltene hurtigt blev
rejst, og resterne af frokostpakkerne forsvandt som dug for solen; men
det allerbedste var naturligvis kroens »dukebox«, som fik lov til at larme
til kl. 23.
Det var tidligt næste morgen, da vi kørte over den hollandske grænse
ved Nieuwe-Schans og videre mod Groningen og Leeuwarden.
I den lille hyggelige by Franeker parkerede vi foran det gamle renæs
sance-rådhus, og vi benyttede lejligheden til at bese et kunstfærdigt plane
tarium, som en skrædder engang lavede i sin stue. Det er et vidnesbyrd om
en tid, da Holland var førende inden for astronomi og matematik. Om
kring 1600 valgte mange videnskabsmænd Holland som opholdssted, når
deres anskuelser vakte anstød i deres egne hjemlande, og disse kulturper
sonligheder fik stor betydning for Fiollands udvikling.
Turen gik videre ad den 30 km lange dæmning over Zuidersøen, og fra
tårnet midt på dæmningen får man et godt indtryk af dette dygtige ar
bejde, som har givet jord til tusinder af bøndergårde, som i dag ligger på
den gamle havbund.
Inden Amsterdam måtte vi køre lidt væk fra hovedvejen for at besøge
det gamle fiskerleje Volendam. Her får man det indtryk, at tiden har stået
stille i hundrede år, og befolkningen går stadig rundt i farvestrålende drag
ter, hvilket nok kan liste et par ekstra gylden op af lommerne på turister
ne. Desværre havde vi silende regn, og derfor kørte vi snart ind til hoved
staden, hvor det lykkedes at slå teltene op mellem et par byger og i læ ved
et hegn. Pladsen er aldeles dejligt beliggende i nærheden af flyvepladsen
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Schiphol, men det er mindre heldigt, at der er over 10 km ind til centrum.
Onsdag kørte vi til regeringsbyen Haag, som byder på mange seværdig
heder. På vejen dertil gjorde vi holdt i blomsterbyen Aalsmeer, hvor vi var
inde og se på auktionen, som foregår efter de mest moderne metoder. På
væggen findes en kæmpeskala med viser, »et hollandsk ur«. Hver køber
har en elektrisk trykknap, og når viseren bevæger sig fra 100 ned imod
nul, kan køberen trykke på sin kontakt ved den pris, han er villig til at
betale.
I Haag var vi inde i fredspaladset, som er sæde for den internationale
domstol, og det internationale juridiske akademi. Det blev bygget for Carnegie-fondets midler og indviet i 1913. Forskellige nationer har givet smuk
ke gaver til udsmykning af bygningens afdelinger. Midt imellem Haag og
badebyen Scheveningen finder vi lilleputbyen Madurodam, som er morsom
og belærende. I V25 af den normale størrelse har man her opbygget en ty
pisk hollandsk by på den måde, at man har kopieret eksisterende byg
ninger, gader og pladser o.s.v. og anbragt dem på en livagtig måde. Her
ser man Middelburgs kirke med det ejendommelige tårn og med klokkespil
og orgelmusik. Moderne lyntog piler af sted, dampere sejler i havnen, og
propellerne snurrer på flyvepladsen. Ude ved badestedet blev der delt pen
ge ud, og man kunne så efter behag finde et sted at spise middag.
Vi kørte tidligt tilbage til Amsterdam igen, så vi kunne komme ind til
byen om aftenen. Torsdag formiddag tog vi ind til byen for at komme på
kanalrundfart, som vel nok er den største oplevelse på hele turen. De mo
derne turistbåde kan lige klemme sig gennem de gamle, smalle kanaler bag
ved St. Nicolas-kirken, og vi kommer under nogle af de smukke broer over
hovedkanalerne Heerengracht, Keizersgracht og Prinsengracht. Sejlturen
ud i selve havnen giver også et indtryk af den kolossale rolle, Holland sta
dig spiller i verdenshandelen.
Besøget i det såkaldte Indisk Museum er meget spændende, der kan man
se på en enestående samling fra troperne, hvor Holland tidligere ejede be
tydelige kolonier. I Rijksmuseet fandt vi rig lejlighed til at se den største
samling af hollandske malerier fra 15. til 19. årh. Rembrandts »Nattevagt«
og »Klædemagerlaug« hører til de berømteste.
Fredag morgen gik turen igen mod Danmark, vi kørte denne gang over
Denekamp til Bremen og Hamburg, hvor campingpladsen ligger ude ved
autobanen. Om aftenen var der lejlighed til at se på forlystelsesstedet St.
Pauli, hvor der blev danset i Zillertal. Orkestret spiller bayrisk musik (godt
med messing), og serveringsdamerne har Dirndl-kjoler på, og øllet drikkes
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af store lerkrus på en halv eller hel liter. Det var sikkert en stor oplevelse
for de fleste, som ikke havde været der før, men også fordi vi alle ifølge
gammel tradition i elevforeningen fik lov at være på fornavn med lærerne.
Lørdag morgen var vi igen inde i centrum ved hovedbanegården, hvor vi
gik på indkøb i de store varehuse; senere blev der udleveret penge til mid
dagsmaden, hvorefter vi kunne begive os mod grænsen. Der blev den sidste
valuta sat over styr i slikboderne lige før Kruså, og så blev klokken 10, da
vi landede i skolegården, hvor forældrene ventede for at transportere de
dødtrætte elever hjem.
Niels Chr. Kjær.

Færdselspatruljen
Skolen har haft 6 SP’er i dette skoleår, og de har været fordelt på 3
jernbaner, som endnu sender så mange elever, at det har været rimeligt at
opretholde skolepatruljen. Det er hensigten at vedblive med togpatruljer,
så længe vi blot modtager nogle få elever fra de forskellige strækninger, og
vi har især lyst til at fortsætte vor virksomhed, så længe vi kan iagttage,
hvor dårligt togeleverne til andre skoler færdes til og fra stationen, og selv
voksne elever overtræder dagligt de simpleste færdselsregler.
Årets store begivenhed har naturligvis været skolepatrulje-stævnet i
København, hvor 7000 SP’er var samlede til en vældig fest i Forum.
Anledningen til festen var 15-årsdagen for oprettelsen af det danske
skolepatruljesystem, som er blevet forbillede for tilsvarende i hele Europa.
Rådet for Større Færdselssikkerhed havde inviteret alle landets skolepa
truljemedlemmer til København i bededagsferien i april.
Her fra Grindsted deltog ialt 10 elever, som havde en fornøjelig tur.
Undervisningsministeriet havde bevilget alle en frirejse med DSB-særtog,
og Københavns sporveje gav et frikort, som kunne benyttes alle 3 dage.
Skolemyndighederne havde sørget for indkvartering på nogle af de nye
skoler, hvor deltagerne sov på civilforsvarets feltsenge. DKB og civilfor
svaret organiserede spisningen o.s.v. på skolerne, og alt fungerede fint.
I Forum fik 148 SP’er overrakt KDAK’s udmærkelsestegn i sølv for god
indsats i det daglige arbejde; og af vore elever blev det Agnete Schmidt fra
Nordenskov, som fik denne smukke erindring med hjem.
Mange elever var lørdag formiddag med på besøg i Tøjhuset, National
museet, Frihedsmuseet og flere andre steder, og nogle benyttede lejligheden
til at gå på indkøb; der var især trængsel i Magasin du Nord, hvor cafe
teriet havde stort rykind.
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Et blik ind i skolens nyoprettede 1. klasse. Skolen har været og er stadig meget
glad for de resultater, der er opnået med vore yngste skoleelever.

Kl. 14,30 ankom de fire optog til Rådhuspladsen, hvor fru Edel Saunte
bød velkommen; derefter afgik det samlede optog derfra til Forum, hvor
festen kunne begynde.
Skolepatruljerådets formand, politiinspektør E. Groes-Petersen åbnede
festen, og undervisningsministeren, K. Helveg Petersen, holdt festtalen.
Der var gæster fra de nordiske lande, som bragte hilsener til de danske
SP’er. Dernæst præsenterede Volmer Sørensen det store underholdningspro
gram, som blev udsendt i fjernsynet. Matadorerne spillede op til »dans«
med pigtrådsmusik, og ind imellem blev der spist pølser og drukket soda
vand i store mængder. Festen varede til kl. 21, og derefter afgik SP’erne i
grupper til indkvarteringsstederne.
Søndag morgen blev alle forsynet med en frokostpakke, og togene be
gyndte at rulle hjemad, hvor den skriftlige eksamen ventede om mandagen.
Kj.

Film og teater
Igen har vi sluttet en sæson i skolebio og Dansk Skolescene.
Der kan spores det glædelige, at skolemyndighederne mere og mere får
øjnene op for, at også skoleungdommen skal have glæde af de to kunstarter
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teater og film. Filmkundskab bliver indført som fag på flere og flere skoler,
her i foråret har skole-tv således haft en serie om, hvordan en film bliver
til. Af praktiske grunde har det dog været umuligt at tage denne del af ar
bejdet op her på skolen.
Når man ser tilbage på den forløbne sæson, konstaterer man, at der igen
i år har været god tilslutning. Langt de fleste af skolens elever har deltaget
i de 10 arrangementer (8 film og 2 teaterforestillinger). Ældste holds film
har alle været af høj kvalitet, medens et par af yngste holds ikke helt har
holdt de kvalitetskrav, man efter min mening bør stille til de film, der vi
ses i skolebio. Det er forkert at spise de yngste elever af med det mindre
gode. Men naturligvis må det erkendes, at det kan være vanskeligt at finde
film, der dækker så mange alderstrin i den yngre aldersgruppe (5. klasse2. real).
De to teaterforestillinger har været præget af den uomtvistelige kends
gerning, at det er svært at få de gode skuespillere til at rejse i provinsen,
samt at de største ligger uden for det, man rent økonomisk kan magte.
Disse forhold taget i betragtning har man vist et par forsvarlige forestil
linger:
»Anne Franks dagbog« og »Den røde Pimpernel«.
Skolebio har vist følgende film:
Ældste hold: »Diktatoren«, »Lænken«, »Vi smertens børn« og »En plads
på toppen«.
Yngste hold: »En junglesaga«, »Verdens største show«, »Kaptajn Buf
falo« og »Den sidste chance«.
Tak for i år!
Søren Viggo Pedersen.

Krybbespil og Carol Service
Også i år kunne man, når man færdedes på skolens gange, ca. fire uger
før juleferien høre de første engelske Carols blive sunget i klasseværelserne.
Som et led i engelskundervisningen er det fornyende både for elever og
lærere at beskæftige sig med noget, som ikke har med bogens stof at gøre,
derfor prøver vi at leve os lidt ind i engelsk juleforventning og -stemning.
Carol Service holdes ofte i England, og hvor englændere bosætter sig, i
kirker, skoler og kollegier i tiden før jul. En sådan service er en vekslen
mellem Carols (julesange) og oplæsning fra Bibelen.
Her på skolen har vi som en slags illustration til sangene og bibeltekster
ne tillige et krybbespil opført af de mindre klasser.
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Forudsætningen for en virkelig oplevelse ved opførelsen af dette er, at
børnene har tilegnet sig de engelske Carols, og at bibelteksterne er læst på
klasserne og gennemgået med eleverne.
Afslutningsdagen før juleferien mødes hele skolen i gymnastiksalen, hvor
der er pyntet med gran og levende lys. En af eleverne byder på engelsk
velkommen, og derefter veksler sang og oplæsning af bibeltekster, medens
begivenhederne fra julenat på beskeden måde illustreres, medens man
synger.

Bibelteksterne er taget, dels fra det Gamle og dels fra det Ny Testamente
og leder frem til selve juleevangeliet; som afslutning læses beretningen om
»De Vise Mænd«.
Nogle af de engelske Carols synges på melodier vi kender, andre har vi
måttet lære i ugerne forud.

Efter at have sunget »Dejlig er jorden« på dansk går krybbespillets med
virkende ud, og i år havde vi den smukke tilføjelse, at de små i børnehave
klassen, uden forudgående instruktion, men vel båret frem af oplevelsen,
sang »Dejlig er den himmel blå« for os.

Erhvervspraktik
Vi har i år i modsætning til tidligere haft 2 kl. i erhvervspraktik. De
klasser, der har været ude, er 8. kl. og 9. kl., ialt 26 elever, der har haft en
uge i erhvervslivet. 9. kl. begyndte sin praktik d. 16. marts og sluttede d.
21. Af de 9 elever, der er i 9. kl., var 4 i håndværksfag, 3 i handels- og
kontorfag og 2 i en børnehave. Af 8. kl.s elever, der var i praktik i ugen
fra den 6.-11. april, var 9 i handels- og kontorfag, heraf kun én dreng
(herreekvipering), 3 håndværkerfag, her er der 1 pige som damefrisør, 2
drenge fik kræfterne afprøvet som landmænd og 3 i andre erhverv.
Reklamebranchen, børnehave og vuggestue. Erhvervspraktikken viser et
alsidigt valg af erhvervsgrupper. Man må jo desværre sige, at til trods for,
at en by som Grindsted har mange erhvervsmuligheder, kan man godt
komme ud for et erhvervsønske, som vi ikke kan opfylde, f. eks. fiskeri og
søfart samt tekstilindustri. Men de få, der har ønsket disse erhverv, har
haft et sekundært ønske, som byens flinke erhvervsfolk har kunnet opfylde.
Skolen sender her sin varmeste tak til alle praktikværter.

A. Rostgaard.

Poul Hansen.
55

Skibsadoptionen
For at fremme elevernes interesse for et af landets vigtigste erhverv af
holdte vi her på skolen i dagene den 19.-30. september en søfartsudstilling.
Skibsadoptionen, som er en underafdeling af »Foreningen til Søfartens
Fremme«, havde sørget for, at vi på skolen fik forskelligt udstillingsmate
riale fra nogle af de store rederier. Ø.K. sendte en række plakater, billeder,
en model af »Selandia« m. m. Fra A. P. Møller var der mange billeder samt
brochurer over mulighederne for uddannelse inden for søfarten. Ligeledes
var der mange billeder og brochurer fra J. Lauritzens rederi.

Udstillingen var ment som et led i erhvervsorienteringen og samtidig
skulle den vække interessen noget for vort adoptivskib »Nordic Heron«.
Alle klasserne var efter tur nede i R. og se udstillingen.
En af dagene under udstillingen kom lederen af skibsadoptionen, kontor
chef von Munthe af Morgenstierne, og holdt et foredrag for alle skolens
elever. Han kaldte sit foredrag en galopade gennem skibsfartens historie.

I oktober måned fik vi besøg af 2. styrmanden fra »Nordic Heron«,
han var rundt i de store klasser og havde her lejlighed til at fortælle om
tankfart i almindelighed og »Nordic Heron« i særdeleshed.

B. Lerbech Sørensen.

Flidspræmier
Jørn Bue Petersen for den højeste eksamen.
Jørn Ibsen for den næsthøjeste eksamen.
Hans Voss valgt som den bedste kammerat (Rotarys præmie).
Allan Høibert, lærernes flidspræmie.
Hans Voss, Mogens Høirups rejselegat.
Gudrun Worup, Odd-fellow’s flidspræmie.
Endvidere uddeltes flidspræmier fra forsk, handlende og institutioner til:
Real A. Roar Eskildsen - Ole Ramlau Hansen.
Real B. Jytte Sørensen — Lis Korsgaard.
Real C. Marianne Thorlund Christensen.
Real D. Kamma Andersen - Dorte Rørbæk.
Real E. Keld Venø Poulsen - Carl Grønfeldt.
Real F. Nina Henningsen - Mogens Ladegaard Christensen.
9. kl. Inger Skou Nielsen — Per Møller.
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Hilsen fra formanden.
Afslutningsfesten 1963 var, både hvad stemning og tilslutning angår,
absolut en dejlig fest. Rammen var den bedst mulige. Der var midsommer
luft over Grindsted. Denne duft fra engen af blomster, vandløb, græs, der
gror, og engbund. Jeg ved ikke, hvordan det er, det hele løber af med een.
Generalforsamlingen havde et fornøjeligt og sagligt præg. Her oplevede
vi det meget sjældne i vore dages foreningsliv, at villigheden til at lade sig
opstille til bestyrelsesvalg var stor. Det er godt at se, det betragtes som en
ære at repræsentere Grindsted Realskole og dens elevforening. Vi var man
ge, der glædede os over det. Der var enighed om, at elevforeningen kun
skal koncentrere sig om een årlig fest, og det skal være afslutningsfesten.
Til gengæld vil vi så minde om, at der er en fin anledning til at mødes
med nuværende og gamle elever ved endnu en lejlighed. Det drejer sig om
skolens årlige elev- og skolefest, der altid holdes på den sidste lørdag i no
vember. Karen Høirup har givet mig lov til at byde jer alle velkommen
her også. Ja, Karen Høirup, på dette sted og på dette tidspunkt vil jeg
gerne takke dig fra os allesammen i elevforeningen — for din hengivenhed
for alt, hvad der angår os og vor forening — for din udstrakte gæstfrihed,
når vi samles til bestyrelsesmøder og årsfest m. m. - og for din trofasthed
med at føre skolens og elevforeningens fælles traditioner videre. Hvordan
kan du dog rumme det hele?

40 års jubilarerne, årgang 1923, var imponerende, men det siges jo også,
at de i sin tid delte 5 udmærkelser imellem sig. En af dem gav udtryk for,
at nok var de vågne, men synge strofer fra Beethovens 9. symfoni, som
skolens elever kan det til vor skolesang i dag, det kunne de alligevel ikke.
Det var et smukt håndtryk til de unge årgange og egentlig en anerkendelse
af skolens sang- og musiklærere gennem tiden. Selv må jeg altid sende en
venlig tanke med tak til vore årganges lærer Petterson for hans indsats i
så henseende, hilsen til jer begge ovre i Åkirkeby.

Nu glæder vi os til at se Krogsgaard og hans »roaring forties« til afslut
ningen i år. Den årgang har der altid været krummer i, synes man. Vi
fornærmer dem vel ikke med at sige, at med beskedenheden har det så væ
ret en anden sag, men nu kan de jo vente sig til d. 27. juni, så kan vi
altid råbe hurra for dem bagefter. Krogsgaard har næsten været lærer for
os alle. Derfor synes jeg, det ville være morsomt, hvis vi netop i år til 40
års jubilæet mødte op i stort tal for at hilse på ham og fru Hedvig.
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En særlig begivenhed vil være med til at præge afslutningsdagen 1964.
Vi skal nemlig for første gang feste for og optage et afgangshold fra de
såkaldte nye 9. klasser (her tænkes på hele ordningen) i vore rækker. Og
når vi siger, at denne 9. klasse er ny, så lyder det ikke helt korrekt i vore
øren, for 9. klasse har sandelig tradition. Det var i mange, mange år den,
der var afgangsklassen på Grindsted Realskole, så vi ser frem til at gense
den.
På vej til afslutningen sidste år læste jeg for resten i Peter Freuchens
erindringer. Hans venner, Thule-grønlænderne, har nogle hilseformer, der
tiltalte mig meget. Må jeg have lov at slutte min formandshilsen med en af
dem: Sainak, glæde ved tilværelsen, glæde ved livet.
Tage Grunnet.

Til jubilæums-holdene.
Som skolens kære gæster på afslutningsdagen d. 27/6 er I selvfølgelig
særligt velkomne. Vi spiser middag på kostskolen kl. 12, og ved aftensma
den kl. 18 dækker vi meget gerne, i særskilt lokale, et bord til hvert af de
jubilerende hold - når bare vi i forvejen får et praj om, hvor mange der
kommer.
Karen Høirup.
Vel mødt!

Efter 40 år.
Det er sikkert forkert, det er mig, der skriver en erindringsartikel i an
ledning af, at holdet fra 1924 kan fejre 40 år i år.
Når man som jeg faktisk har gået på skolen siden 1922 - kun fraværen
de i 3 år - har jeg gennemlevet og er vokset sammen med mange Grind
sted realskoler. 40 år er lang tid, og skolen i dag kan ikke fremvise det
ansigt, som er vort holds skoles. Skolen er de mennesker, der bor i den.
Den er tillige de hjem, hvis børn befolker den, og den er og skal være en
form for generalnævner for det samfund, den lever i. Sådan var det og
sådan er det. Man kunne derfor mene, at vor skole efter 40 års forløb
måtte være så fremmed og os uvedkommende, at vi ikke kunne have nogen
grund til at samles netop her. Naturligvis vil vi gerne samles og gøre vor
skoletid levende - for den bliver levende, men der er mere, der drager. Gå
ind gennem hoveddøren, og vi vil komme i hu fru Dahlgaards matematik37
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timer, fransktimer, og vi vil tænke på Jens Futtrups dansktimer, der evnede
at få noget til at gro i os. Det var jo ikke lektier, Jens Futtrup stillede os
over for. Det var hans personlige oplevelser i den litteratur, vi gennemgik.
Ja, sådan står det for mig, og jeg var blandt de mange af os, der ikke
repeterede litteratur noget væsentlig før eksamen.
Det nytter ikke, at jeg fremhæver Grindsted realskole som noget særligt,
for jeg har ikke levet i andre skoler, men jeg er dog sikker på, at man vil
kunne finde mange små landsbyskoler, der har betydet lige så meget for de
elever, der har boet i den, som vor skole har betydet for os. Den har
kunnet fastholde en stor kreds af gamle elever uden anden baggrund end
dens medleven i skoletiden og sidenhen. Enhver af os var velkommen,
hvornår vi end kom. Det fine ord »gamle elever« har vor skole evnet at
værdsætte - også gennem skiftende forhold. Det er skabt af Jens Futtrup
og Muk, det er fulgt op siden, og det er levende i dag.
Der er god grund til, at vi gamle elever fra 24 ønsker Grindsted Real
skole til lykke med, at den - trods skiftende kår — har evnet at bevare
dette for skolen noget ejendommelige, og at den har forstået, at dette for
hold til afgåede elever er dens livsnødvendighed.
Niels Krogsgaard.

Kære klassekammerater af årgang 1939.
Så er det blevet vor tur til at sige til os selv: »Er det til at forstå, at det
nu er os, der skal holde 25 års skolejubilæum, og hvor er de mange år ble
vet af.«
Vi kan vist hurtigt slå fast, at vi havde en god skoletid på Grindsted
Realskole - en lille del af os har jo fulgtes ad siden vi i 1930 begyndte en rolig tid med fredelige tilstande, en periode, hvor man virkelig havde
tid og kunne give sig tid til at tale sammen, drøfte problemer og udveksle
meninger og tanker. Hvor ofte tænker man ikke med glæde tilbage på hr.
Futtrups værdifulde litteraturtimer (dengang måske ikke altid lige lette at
fatte), på de mange gode lærere og lærerinder, vi har haft, og i det hele
taget på den gode ånd, der herskede på skolen. Af lærerstaben er fru
Krogsgaard den eneste, der er tilbage. Vi håber dog at få lejlighed til at
hilse på hr. Krogsgaard, der jo selv er 40 års jubilar, ved afslutningen. (Hr.
Krogsgaard er nu forstander for Handelsskolen i Grindsted).
Da vi glade og forventningsfulde forlod skolen for at påbegynde vor
uddannelse, var der vist ikke mange, der tænkte på, at kun få måneder
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efter skulle 2. verdenskrig begynde, og kun et lille års tid senere skulle vi
opleve besættelsen og dermed alle dens grusomme følger. Vi kan vist ikke
betegnes som klassen med det store sammenhold, hvilket jeg også har erfa
ret ved at skulle finde frem til jer, men heldigvis har dog enkelte haft for
bindelse med hinanden. Under krigen blomstrede endnu Grindstedklubberne rundt omkring i landet. Jeg husker engang, mens jeg var i Køben
havn, at hr. Futtrup kom på besøg, og vi var samlet et halvt hundrede eller
flere gamle GR elever, der havde en god aften sammen. Også den lokale
Grindstedklub havde under krigen mange gode møder og sammenkomster
på skolen, der gæstfri stillede lokaler til rådighed. Med befrielsen begyndte
ligesom en ny periode af historien, en tid hvorefter alt, hvad man havde
forsømt under krigen, snarest muligt skulle genoprettes, og mange drømte
om de gode tilstande, man havde før krigen, men man skulle jo snart er
fare, at disse aldrig ville komme igen. Alt dette i forbindelse med hr. Fut
trups afgang fra skolen, nye lærerkræfter o.s.v. har måske været medvir
kende årsager til, at vort sammenhold om skolen og elevforeningen har
været i aftagende. I dag er vi vist kun 5, der står som medlemmer.
Trods tidens jag, optagethed af arbejde og familieliv, skulle vi da ikke
prøve på »at rive en dag ud af kalenderen« og mødes ved skoleafslutnin
gen lørdag den 27. juni for i fællesskab at takke for en god skoletid og
mindes mange fælles oplevelser.
Vel mødt og på gensyn i Grindsted.
Odense, den 8. maj 1964.
Børge Larsen.

A klassen.

Helge Søgaard Andersen, bankdir., Andelsbanken A.m.b.A., Svendborg.
Svend Aage Dahlmann, forvalter, Ansager Svineslagteri, Ansager.
Annelise Jensen, f. Fog, Hygum, Jelling.
Kristine Hede Jensen, f. Fog, Lundtofteparken 182, Lyngby.
Aase Inger Jørgensen, f. Hertel, Kolsåslia 50, Gjettum, Bærum, Norge.
Per Munk, maskinmester, Aarup.
Svend Aage Mygind, ingeniør, Lindealle 22, Ballerup.
Anna Sophie Jarde, f. Olesen, lærerinde, Elverdalsvej 116, Højbjerg
(efter 1/8 64 Ingrid Jespersens skole, København).
Carl Ingmar Stensgaard Schøtt, civilingeniør, Egevej 18, Hillerød.
Annelise Fabricius Sørensen, død.
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25-års jubilarerne

Ejler Nathanael Sørensen, kommunelærer, Ingrids Allé 39, Fr. Bøge.
Zakarias Thøgersen, civilingeniør, Algade 4, Gørlev S.
B klassen.
Jutta Hansen, sundhedsplejerske, Mariehøjvej 32, Holte.
Poul Anders Hansen.
Rikardt Blynning (før Hansen), assistent, Helge Rodes Allé 141 tv., Valby.
Anna Margrethe Hammerich, f. Torngaard Jensen, Kochsvej 21, Kbh. V.
Jens Iversen, kontorchef, Engtoften 4, Skjern.
Jens Kristian Jepsen, specialarbejder, Charlotte Munchsvej 213, Kbh. NV.
Aage Kvers, før Jørgensen, ingeniør, Harsdorffsvej 1 b, København V.
Erik W. Kiær, erhvervsvejleder, Mosevej 53, Søborg.
Karl Vagn Bolding Kristensen, dyrlæge, Ejsing pr. Vinderup.
Erik Børge Larsen, bankassistent, Stadionvej 28, Odense V.
Erling Nordentoft (før Nielsen), civil okon., Jægersborgallé 197, Gentofte.
Niels Skaanning Nielsen, skoleinspektør, Hvalpsundvej, Hornum.
Vibe Anker Olesen, assistent, Wittemberggade 211, København S.
Anne Elisabeth Quarington, f. Pedersen, Postbox 1054, Deep River,
Ontario, Canada.
Kristen Hald Pedersen, ingeniør, Rebechsvej 7, Hvidovre, København.
Edith Hartmann Pedersen, f. Poulsen, Rønnegaarden, Skads pr. V. Nebel.
Harriet Bertelsen, f. Præstegaard, Præstevænget 1, St. Hedinge.
Karen Margrethe Rasmussen, lærerinde, Borbjerg pr. Holstebro.
Agathe Lyngsø, f. Straarup, Pederstrup, Løvel pr. Viborg.
Ingvard H. Sørensen, repræsentant, Langebrogade 25 st., København K.
Johannes Madsen, tilskærer, Jagtvej 22, Grindsted.

10 års jubilæum.
Så er der gået ti år siden, vi en sommerdag tog afsked med hinanden og
med Grindsted realskole, og meget er jo sket siden den tid. Det, der har sat
sig dybest spor hos os alle, er vel nok, at hr. Høirup ikke er mere, men
Grindsted realskole lever videre og i hans ånd, hvilket kun kan glæde en
gammel elev. Det kunne være morsomt, om vi kunne samles hele klassen
fra for ti år siden, men det lader sig vel desværre ikke gøre, men jeg op
fordrer så mange som muligt til at komme og fejre jubilæumsdagen, jeg
tror, vi får en festlig dag ud af det med hinanden.
På gensyn — så mange som muligt.
Kurt Skov Madsen.
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10-års jubilarerne

Kære kammerater af årgang 54!
Som I ved almindelig subtraktion kan udregne, er vi nu ti års jubilarer.
Det er måske ikke noget stort jubilæum, men samværet og hyggen derved
kan blive mindeværdigt, når blot alle, som overhovedet har mulighed der
for, giver møde.
Holdet kan vel næppe blive fuldtalligt - selvom Kurt Skov og jeg vil
prøve at få tag i dem, der ikke får årsskriftet - men hver, der møder op,
er med til at gøre dagen mindeværdig for sine kammerater og sig selv. Alt
så: Sæt alt til side og kom!
Af hensyn til det praktiske arrangement bedes meddelelse om deltagelse
givet i god tid — helst mindst 14 dage før festen.

Med venlig hilsen og på gensyn

Frede Raskov,
Åhavevej 23, Ansager.

Hvad er en skoles mål?
Jeg mener, skolens mål ikke alene er at hjælpe eleverne til at blive dyg
tige, retskafne og gode mennesker, men også til at blive selvstændige og til
at få hver enkelts personlighed udviklet. - Skolens mål ligger altid ude i
fremtiden, og man arbejder på langt sigte. - Mange gange drejer det sig
ikke bare om, »hvordan er barnet i dag«, men også om, »hvordan kan han/
hun påvirkes, så de om 10—20-30 år kan optræde som værdifulde menne
sker?«
De fleste af vore handlinger er enten refleks- eller vanehandlinger, og
det er derfor af stor betydning, at man i skolen søger at indarbejde gode
vaner hos børnene. For en stor del sker dette ganske umærkeligt gennem
den måde, hvorpå skolearbejdet er tilrettelagt. Men man må samtidig passe
på, at vanen ikke sløver og hindrer barnet i at udvise eget initiativ og i at
blive selvstændig tænkende. For selvom vanehandlinger kan være værdi
fulde, er viljehandlingerne dog de mest betydningsfulde.
Jeg tror, det er af stor betydning, at der i skolerne lægges vægt på at
udvikle børnene til at træffe beslutninger under eget ansvar.
Det er godt at have en autoritet - eller flere - at se op til. Men man
skal ikke blindt eller ukritisk følge autoriteten og helt glemme selv at tæn
ke. Derfor skal man lære børnene kritisk at udvælge, hvad der passer for
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dem og deres personlige smag, lære dem at tage standpunkt, at kunne tage
en beslutning og sætte alt ind på at gennemføre den — og så eventuelt tage
følgerne, hvis sagen ikke lykkes. - Altså også prøve at lære dem selvbe
herskelsens vanskelige kunst.
Jeg kendte en mand, jeg satte meget højt, han var en besindig og rolig
mand, der tilsyneladende aldrig var i tvivl eller forlegenhed, og han havde
en flok fortræffelige børn, dygtige og flittige. Den ældste søn, der var hjem
me, var 45 år, da faderen døde. Sønnen var retsindig og i sjælelig ligevægt,
men kun optaget af at få alt til at gå, som mens faderen levede. Hans liv
kom til at bestå af pietet mod faderens minde, og skønt faderen i så høj
grad var hans forbillede, blev han selv en modsætning til sin far, der havde
været vågen og foregangsmand på mange områder. Sønnen blev vag og
ubeslutsom, uden betydning for sin egn og med kun ringe betydning for
sine omgivelser, fordi han aldrig havde lært at tage en beslutning på egen
hånd.
Man må, indenfor hjemmene og skolen, give børn og unge muligheder
for selv at tage en beslutning; der er meget rigtigt i, at det er af skade,
man bliver klog.

Men selvsagt er det af betydning, at forældre og ældre søskende vejleder
barnet, når det står overfor at skulle træffe beslutninger af større række
vidde.
Så vigtigt det er selv og selvstændigt at kunne beslutte sig, må det ikke
glemmes, at der stilles en række krav, fordi der er noget, der hedder skik
og brug. - Man forlanger, at et barn skal være velopdragent. Et hjem må
derfor ikke gøre et barn for særpræget, fordi barnet da vil få det svært,
når det kommer udenfor hjemmet. Både i hjem og skole forbyder og for
maner vi børnene, og det sidste er sikkert ikke det ringeste. Hvis et bud er
givet, må man passe på, at det overholdes, og ellers må man straffe. Hvis
man derimod formaner, overlader man det til den formanede, om han vil
følge det givne råd, og det flytter ansvaret over til ham.
Jeg mener, vaneopdragelse for en stor del danner et menneskes karak
ter - selv om de naturlige anlæg selvfølgelig spiller en vigtig rolle.
Ikke to mennesker er ens eller skal behandles ens, hvis man ønsker det
værdifulde udviklet og de mindre gode anlæg hæmmet. - Det er svært at
opdrage, men det er også svært at leve. Ofte må man huske på, at netop
gennem overvindelse af vanskeligheder udvikles de mest værdifulde sider
i et menneskes karakter.
Karen Høirup.
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Blindværk — sandhed?
.... Hvad er Blindværk da?
Har ikke Alt i Verden sin Betydning?

Og hvad er Sandhed? ....
Alt hvad der vækker en Idee om ham

Hist oppe, og om det, som han har gjort,
Den Sprække, hvorigennem et bevæbnet
Og kraftigt Øie stundom ind kan titte,
I Kamret hist, hvor Dreierbænken staaer,

Er Sandheds Vey, og hvad det seer, er Sandhed,
Saaledes som den groer i dette Clima ....
Alt kaldes Blindværk hvad ey ligefrem
Sig med det grove Hverdags-Liv forener!
Det er det rette Blindværk! Altsaa er
Nok Blindværk egentlig i Grunden DUMHED?
(Oehlenschläger: Aladdin)

Af en nars reflektioner at være synes de mig nok så fornuftige.
I den voldsomt foranderlige verden, som vore børn vokser op i, og den
radikalt forandrede verden, som de skal være voksne i, er det pinlig nød
vendigt for forældre og pædagoger at besinde sig på, hvad de kan yde til
børnenes åndelige udstyr, så de kommer til at stå mindst muligt hjælpeløse
i deres tilværelse.
Kundskaber er nødvendige, men ikke tilstrækkelige. Det er ikke ligegyl
digt, hvilke kundskaber, børnene får. Megen viden af leksikalsk karakter
er til ringe nytte, medens kundskaber, der hjælper til en orientering i til
værelsen er mere nødvendige nu end i perioder med et mere statisk sam
fund.
De fleste lærebogssystemer udmærker sig ved at give en rigdom af de
tailler, som i sig selv, uden at være sammenfattet til et overskueligt og be
gribeligt hele, er af meget begrænset værdi.
De seneste årtiers forskningsresultater må bringes ind i undervisningen
også i folkeskolen. Det kan gøres også uden at behæfte de enkelte emner
med mange og sværttilgængelige detailforklaringer.
Men mere end egentlige kundskaber betyder nu og i den nærmeste frem
tid udrustning med kritisk sans. Massemediernes muligheder for massiv på
virkning gør de enkelte individer og samfundsgrupperne meget udsatte for
påførelse af anskuelser, meninger og opfattelser.
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Det er næppe muligt og næppe heller tilstrækkeligt at give vore børn fast
sammenhængende og indbyrdes modsigelsesfri moralske regler og etiske
grundsætninger. Næppe muligt, fordi vor egen generation under forandrin
gernes pres selv er ret svagt udrustet til at optræde belærende. Næppe til
strækkeligt, fordi det sociale og individuelle grundlag for moral og etik
kan forudses om blot nogle år at være stærkt forskelligt fra det, vi har i
dag.
Dermed være ikke ment, at vi ikke skal forsøge at give vore børn et
grundlag for en livsanskuelse. Tværtimod er det i dag, hvor så mangeartede
og så vidt spredte indtryk strømmer ind over børnene, meget nødvendigt
at holde religiøse og humanistiske idealer frem for børnene. Kun må vi gøre
os klart, at den nye generation ikke vil komme til at leve i et statisk sam
fund og på et stabilt sæt adfærdsregler, men vil blive placeret i en krast
dynamisk verden med brat og ofte skiftende normer.
Poul Borking.

Et møde i Cairo —
en samtale på Frederiksberg Slot.
Det var under Suez-krisen, to gamle Grindsted-elever mødtes i Cairo
lufthavn. Det var i de dage, da man som besøgende ved pyramiderne kun
ne opleve at være ganske alene med kameldriverne og deres dyr, og hvor
man kunne få Hotel Heliopolis’ enorme rummelighed helt for sig selv.
Mødet var tilfældigt, målet var det samme — København med SAS.
Oberst Ib Pedersen, elev på Grindsted Realskole 1918—25, forbindelses
officer ved FN-styrkerne, skulle på tjenstlig visit til Danmark, og den nu
værende formand for elevforeningen på ferie sammesteds med familien
efter 18 måneder hos Dinkaerne i Sydsudan.
I dag kan man træffe Ib Pedersen på Frederiksberg Slot, der bor man
nemlig, når man er chef for Hærens Officersskole. »Og hvordan var begyn
delsen af den danske FN-æra i Suez-området?«
»Oberstløjtnant Engholm, der snart skal være regimentschef i Fredericia
og sikkert uddanne adskillige Grindsted-drenge, var sendt til urocentret
med de danske tropper. På lignende måde var der ankommet finske, nor
ske og svenske styrker. Det var meningen at danne to batailloner, en finsk
svensk og en dansk-norsk. Imidlertid blev kun de dansk-norske styrker
forenet til en bataillon, og det var for resten mig, der fik døbt den Danor47

bataillonen. Nordmændene foreslog naturligvis Nordan, men det blev mig
for meget i retning af Norway og Norge over det hele, så jeg gjorde op
mærksom på, at den alfabetiske rækkefølge var den mest passende.«
»Og hvordan indrettede man sig så mellem de stridende parter - ara
berne og jøderne?«
»Efter at englænderne og franskmændene op under jul havde evakueret
Port Said-området, fulgte FN-styrkerne efter israelerne gennem Sinaiørkenen for endelig at besætte Gaza-striben og Sinai-grænsen til Israel, og
her fik Danor-bataillonen sin opgave i den nordlige del af Gaza. I den
første tid måtte den, både hvad underbringelse og proviant angår, eksistere
på de forsyninger, der var medbragt hjemmefra. Det var omstændigheder,
der stillede ikke ringe krav til mandskab og befalingsmænd. Selv husker
jeg bl. a. en lang tur på kamelryg, hvor hærens rideundervisning kom mig
tilgode. Efter mange timers ridt i den af araberne anviste stilling med be
nene »låst« foran på kamelen, ankom vi til en kyststrækning, hvorfra jeg
var besluttet på at returnere til fods på grund af en stærk fornemmelse af,
at alt var i stykker inden i mig. Men efter at have badet og endog fået lidt
at spise af den sparsomme kost steg jeg alligevel op på kamelen og red nu,
som jeg havde lært hjemme, i balance med benene hængende ned ad dyrets
sider, og så var det til at klare.«
»Det at være officer i dag er vel ikke som for en menneskealder siden?«
»Nej, verden er blevet anderledes, og medlemmer af det danske officers
korps arbejder over hele kloden som FN-observatører og -kontrolofficerer,
i FN-forlægninger, ved NATO-organisationer og -uddannelsesenheder og
ved vore egne legationer og ambassader. Det er ikke så meget det mar
tialske, der kaldes på, som diplomatisk evne og forståelse af andre folke
slag og deres indstilling til tilværelsen, et roligt temperament og organisa
tionstalent.«
»Hvad skal vi sige til de unge, der forlader skolen i dag, hvis nogen af
dem tænker på en uddannelse i hæren?«
»Jeg tror, vi skal sige omtrent som i indledningen til min lille bog »Sko
lerne på Frederiksberg Slot«:
Ingenio et Armis

Vi har den lykke at leve i et folkestyret retssamfund. Det forpligter.
Hver eneste aktive og positive medborger, hver avis, hver forening, hvert
kirkesamfund, hver skole, hvert politisk parti er med til med sin farve at
male billedet af Danmark, eller om man vil: Skabe det danske folks karak
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ter og hele personlighed. Den eneste farve, som gerne må mangle, er lige
gyldighedens, surhedens og fejhedens passivitetsgrå, den er farlig - farlig
for folkets trivsel.
Folkets kårne mænd skaber på tinge de love, som regulerer vort indbyr
des liv. Derfor har det danske folk det forsvar, det ønsker at have. Det
ønsker ikke nogen krigsmagt, men et forsvar og tilmed et godt forsvar. Det
danske folk ønsker fred til at videreudvikle et sundt demokratisk og men
neskeværdigt samfund, og det under gerne — måske på grund af dets liden
hed og det relativt gode resultat, det allerede har nået og måske tillige på
grund af en vis ideel indstilling - andre folkeslag samme vilkår.
Vi ser, at den tekniske udviklings eksplosionsagtige fremskridt har bragt
jordens vidt forskellige folkeslag helt tæt ind på livet af hverandre, uden
at der er levnet sindene tid til at følge med. Hvis ikke vi folkeslag om
kring det nordlige Atlanterhav, som stort set har samme kulturarv, samme
tro, samme samfundsopfattelse og samme opfattelse af menneskerettighe
der og menneskeværd, ved enighed og fælles styrke kan skaffe den tid i
fred, der skal til, for at De forenede Nationer kan få mulighed for at ud
vikle sig til det fælles ret- og skeldannende instrument, som jordens mil
lioner sukker efter - ja, så ser det hele først håbløst ud. Vi må give De
forenede Nationer vort fulde hjerte - vor helhjertede støtte, og vi må
tillige — sålænge det viser sig nødvendigt, og det vil sige, indtil en større
sammenhæng er sikret - give det atlantiske fællesskab vor forstand.
Skolerne på Frederiksberg Slot omfatter:
- Forsvarets Gymnasium, der i løbet af 2-3 år forbereder unge befalingsmænd til optagelse på en af de tre værns officersskoler,
- Hærens Specialofficerskole, der giver oversergenter en IV2 års grund
uddannelse, medens uddannelse i specialerne foregår ved andre af hærens
skoler,
- Hærens Officersskole, der giver unge befalingsmænd en 3 års grund
uddannelse før udnævnelse til linieofficer, medens den videregående viden
skabelige uddannelse gives på Forsvarsakademiet og på andre læreanstalter,
især i udlandet.
Det er således en meget omfattende uddannelse især linieofficeren må
gennemgå, og i højere grad end i nogen anden stilling stiller udviklingen
krav om stadig fornyelse og udvidelse af de stofområder, som skal kunne
beherskes.
Deltagelsen i planlægning og forberedelse af landets forsvar, hvilket kræ
ver den dybest mulige indsigt i samfundsstrukturens materielle opbygning
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og muligheder og i folkets åndelige kraft, ikke alene hos os selv, men også
hos vore allierede og hos dem, der endnu ikke giver os anledning til at
føle tryghed, er en vigtig side af officersgerningen. Andre sider er uddan
nelse af tropperne, administration af enheder med mange mennesker og
kostbart materiel og ikke mindst den taktiske føring af troppeenhederne.
Tjenesten i sig selv er ganske overordentlig afvekslende og interessant, og
da den må udføres på mange forskellige steder i ind- og udland (inden for
De forenede Nationers vidtstrakte arbejdsmark, inden for Atlantpagten
eller ved vore repræsentationer rundt om), giver den allerede tidligt sine
udøvere større forståelse for fremmede folks egenart, evne til samarbejde
med dem og derved muligheder for at gøre et praktisk stykke arbejde for
folkeslagenes forening i et verdenssamfund.
Aldrig færdig, altid på vej!
Der er så meget, der skal gøres, og dagene er korte. Men er din egen tid
kun kort, er slægtens lang. Der er ingen grund til at tvivle om, at vore
forældre og vore bedsteforældre gjorde, hvad de kunne for at skabe et for
alle menneskeværdigt samfund. Nu er det vort ansvar at arbejde videre.
Der er større mulighed nu end nogensinde før for at fremme menneskehe
dens velstand - er vi åbne, ærlige og modige, vil vi også kunne fremme
dens lykke. Det kræver modenhed at bevare og videreudvikle et demokrati,
og det alene er den farbare vej.
Så længe hovedparten af vor jords befolkning ikke har arbejdet sig frem
til denne modenhed, er det nødvendigt at værne vort demokrati mod ydre
fjender såvel som mod indre forfald. Til disse to opgavers løsning stilles
der lige store krav til alle modne og ansvarsbevidste mennesker i vort sam
fund - til den førstes løsning måske et særligt krav til folkets kårne mænd
og til officerskorpset.
Skolerne på Frederiksberg Slot vil gennem opdragende og uddannende
fag søge at medgive de unge et fond af åndelig kraft, så de ved deres til
bagevenden til tropperne kan give deres medarbejdere andet og mere end
blot og bar viden om dette og hint, men være i stand til at inspirere deres
omgivelser til at virke med lyst og iver og til at holde ud.
Der er et lys forude, men vi kan kun nærme os det ved

Ånd og Styrke.
»Landsformandsskabet for De danske Skytte-, Gymnastik- og Idræts
foreninger er vel et hverv, der tager en hel del af sin mand? Det er jo ud50

slaget af en langvarig og intens interesse, hvad betyder den med hensyn til
kontakt og oplevelser med dansk ungdom?«
»Ja, et sådant hverv kan jo simpelthen tage al den tid, man overhovedet
kan afse. Der er 440.000 medlemmer fordelt i 1821 foreninger over hele
landet, og hertil kommer et ikke ringe arbejde for organisationen udadtil
med forhandlinger og samarbejde med andre foreninger i ind- og udlandet
især i de nordiske lande, med myndighederne o.s.v.
Det bliver således især bestyrelsesformænd, repræsentanter for amtsfor
eningerne, overbestyrelsens medlemmer og især forretningsudvalget, man
kommer i kontakt med, men selvfølgelig gives der også ikke så få lejlighe
der, hvor det er de helt unge, man kommer sammen med, f. eks. ved opvis
ninger, stævner, lederkursus o.s.v., og det er jo et løftende og inspirerende
samvær, fordi det altid er unge, der både vil og kan noget, som man træf
fer ved sådanne lejligheder.
Der er megen glæde - ja, man kan godt sige lykke - at hente i tjenesten,
både den man er udnævnt til og den man er valgt til at yde. Men nu må
det være nok for mit vedkommende, hvad med dig selv, Grunnet? Du har
været 12 år i Afrika. Verdensdelen alle snakker om, men som kun få ken
der noget til. Du må kunne fortælle noget meget interessant.«
»Ja, ja, det skal jeg nok, men det må vente til næste årsberetning. Vi har
ikke mere plads i år.«
»Godt, så får du udsættelse, men du slipper ikke!«
Tage Grunnet.

Jeg sidder der bag skærmen —
Når jeg - ved at skulle skrive en artikel om fjernsynet - tvinges til at
se tilbage over den periode, jeg foreløbig har været ved fjernsynet, slås jeg
med forundring over den udvikling, der er sket i dette tidsrum. Da jeg i
1956 begyndte, var fjernseerantallet godt 20.000, og den pionerånd, der
dengang rådede, skal man vist tilbage til Amerikas tidligste historie for at
finde magen til. Programtiden var 1 time om dagen, fra kl. 20 til kl. 21,
og så vidt jeg husker var Aktuelt nylig blevet en daglig begivenhed. Alle
udsendelserne var enten filmede eller direkte — billedbåndene, som i dag
anvendes i stor udstrækning, fandtes slet ikke - og at de i avisen lovede
programmer overhovedet kom på skærmen hver dag regnedes indenfor hu
set som et dagligt mirakel, man havde vænnet sig til at regne med. De dage
var trods alt overstået, da jourhavende - jeg har hans egen bekræftelse på
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det - jævnligt ved 7-tiden om aftenen løb ned ad gangene og råbte: »Er
der nogen, der har et program færdigt?« Hvis der var, og det var der som
regel, om ikke andet, så et, der hurtigt kunne blive færdigt, så kom det
på - hvis ikke, måtte man i hast ty til en genudsendelse. At fjernsynet i
sin spæde barndom så ofte følte sig foranlediget til at belære folket om
Danske Herregårde skal efter rygtet være, fordi denne film lå øverst i
arkivet.
Min debut skete 2. pinsedag 1956. På universitetet havde jeg på et opslag
læst, at man blandt de teaterhistoriestuderende søgte assistenter til fjern
synet. Jeg blev antaget og skulle starte med at assistere Inger Larsen ved et
cabaret-program direkte fra studiet. Jeg mødte kl. 9 om morgenen og ven
tede, at man ville sætte mig ind i arbejdet og vise mig til rette. Jeg hilste
på Inger Larsen, som tog mig med ind i studiet, hvor ca. 20 mennesker medvirkende og teknikere - var samlet, og hørte hende sige: »Det er min
assistent, Inge Kranold. Hvis nogen er i tvivl om noget, kan I bare spørge
hende.« Hvorefter hun og jeg gik ind i kontrolrummet, og prøven begynd
te. Ved min plads lå papir, blyant og et stopur, og Inger Larsen sagde
venligt: »Skriv nu bare det hele ned.«
Kontrolrummet er udstyret med 5 fjernsynsskærme på stribe, et for hver
af de tre kameraer, et til skilte eller filmindslag og endelig et til udsendel
sesbilledet. I rummet sidder 4 personer, en teknisk holdleder, en billedmixer, produceren og producerassistenten. Ved pladserne var anbragt mi
krofoner, et faktum jeg i øjeblikket bare konstaterede på samme måde
som man konstaterer, at der er lamper i loftet.
De 5 fjernsynsskærme var ikke i ro et øjeblik. Bedst som jeg var ved at
skrive ned, hvordan billederne så ud, skiftedes der. Noget system i det
hele var det mig umuligt at finde, så da 1. prøve var færdig, og vi skulle
spise frokost, spurgte jeg teknisk holdleder, Preben Montell, som i dag la
ver fremragende balletprogrammer til TV i hele verden, om han ikke ville
være så venlig kort at forklare mig, hvad det hele gik ud på. Mens vi
delte hans madpakke, satte han mig ind i de vigtigste ting; jeg syntes, jeg
forstod det meste og tænkte, at nu kunne jeg ved næste prøve skrive de
rigtige ting ned. Alle kom fra frokost, Inger Larsen så, jeg sad på min
plads og sagde glad: »Nå, De har brugt frokosten til at kigge over på no
taterne i, det var dejligt, for jeg gjorde ingen notater, da jeg så, De skrev
det hele. De må hellere åbne for Deres mikrofon, så De kan give komman
doerne.« I det samme så jeg gennem ruden ud i studiet, hvor regissører,
kameramænd og andre teknikere tog høretelefonerne på. Da det gik op for
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mig, at de tog dem på for at høre, hvad jeg sagde til dem, tænkte jeg et
øjeblik på at løbe min vej, og blev kun standset af det saglige spørgsmål:
»Hvad var kamera Ills første position, motiv og linse?« Jeg satte mig og
kom, syntes jeg, nogenlunde gennem prøven. Ganske vist havde jeg ikke set
op fra mine papirer ret mange gange for ikke at distraheres af alle TVskærmene, og jeg havde ved hjælp af Montells papirlapper givet kom
mandoer, jeg ikke selv anede hvad betød. Men ingen havde rettet mig un
dervejs, så det lod til at være gået fint. Da trådte de tre kameramænd ind
i kontrolrummet, stillede sig uden om mig og sagde: »Hvis ikke du er sød,
så gør vi det, du siger.« Så lo de hemningsløst, og jeg tænkte, at her var
vist mægtig rart at være.
Så meget om min debut, der iøvrigt resulterede i et flereårigt samarbejde
med Inger Larsen. Senere opdagede jeg, at det sværeste ved assistentarbej
det - det gælder især TV-teatrets forestillinger - det er ikke at lade sig rive
med af handlingen på skærmene, altså pludselig blive publikum og »gå på
komedie«, men nøgternt koncentrere sig om kameraerne. Og da instruktø
ren eller produceren helt koncentrerer sig om kommandoer til det kamera,
der »er på«, er alene assistenten ansvarlig for, at de 2 eller 3 øvrige ka
meraer er på plads og har de rigtige billeder, når de bliver klippet på. Et
spændende og dejligt arbejde.

På et eller andet tidspunkt, jeg tror, det var under skuespillerstrejken
1960, hvor jeg ikke havde så meget at lave, fik jeg lyst til selv at produ
cere udsendelser. Jeg slap gennem nåleøjet, og da Karl Bjarnhof kort efter
stod og skulle bruge en producer til sine udsendelser, faldt valget på mig,
og et samarbejde, der viste sig meget lykkeligt og fortsætter den dag i dag,
begyndte. Vi har sammen lavet 40-50 programmer med store personlig
heder i Skandinavien - og her kan jeg slet ikke lade være med at komme
ind på min kæphest: Samtaler i TV. Man hører så tit, at »det er ikke
fjernsyn, det er radiostof.« Sikke noget sludder. Det er netop fjernsyn.
Efter min mening er fjernsynets stærkeste aktiv nærbilledet. Og af alle
nærbilleder ansigtet af en personlighed, der af karsken bælg fortæller om
sig selv og sit liv og sit livs erfaringer. Mange ting må fjernsynet dele med
andre kunstarter: Film og shows kan man også se i biografen, skuespil i
teatret. Men at komme indenfor døren hos folk, at møde dem i deres eget
hjem, det er et privilegium, som kun fjernsynet giver publikum. Og med
den række af fine interviewere, fjernsynet råder over, Bjarnhof, Christian
Kryger, Flemming Madsen, Hans Arne Hansen, Niels Jørgen Kaiser, for
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bare at nævne nogle af dem, ligger samtalerne på et menneskeligt meget
højt niveau. - Ja, nu slap I ikke for min uforgribelige mening om den ting.
For en måneds tid siden var jeg ude for at se på det nye fjernsynshus i
Gladsaxe. Vi var en 40-50 mennesker, der i 2 timer blev forevist det im
ponerende areal med alle tænkelige moderne tekniske finesser. Med stolthed
blev hænder slået ud til højre og venstre, og vi glæder os alle til at tage
det i brug. Alligevel kunne ingen af os ligesom finde os selv, og billedet af
det første lille studie blev tydeligt i ens bevidsthed. Især en begivenhed
herfra. Til en direkte dramatisk forestilling med mange medvirkende var
tiden til omklædninger knap, og en kostumemedhjælper var derfor blevet
overladt en lillebitte krog af studiet, hvor hun skulle hjælpe skuespillerne
i og af tøjet. Hun havde fået besked på intet at røre bortset fra kostumerne
og alt gik strygende lige til slutscenen. Da havde hun brug for at hænge
et tungt kostume fra sig, krogen hun stod i var mørk, men hun fandt dog
en tap, der gik ud fra væggen, hængte kostumet på den - og slukkede der
med alt lys i studiet. Alle skærme landet over blev sorte. Skuespillerne tav
midt i replikkerne, en lammet tavshed bredte sig - indtil kostumedamens
stemme tydeligt opfangedes af mikrofonerne: »Det var altså ikke mig.«
Det har været morsomt at være blandt de første ved fjernsynet, at have
oplevet 8 af fjernsynets 11-årige historie — og det bliver morsomt at være
blandt de første, der tager det fine nye Gladsaxe i brug. Og selvom bygnin
gerne i dag virker for store på os, teknikken for overvældende, alting for
fremmed, så vil det ikke vare længe før små begivenheder og samlende
oplevelser vil fylde det hele ud og give os fornemmelsen af, at fjernsynet det er Gladsaxe.
Og den lille nisse, der hedder »teknisk uheld«, han skal også nok flytte
med. Der vil stadig blive brug for det mundheld, der er fjernsynets: Van
skelighederne klarer vi en håndevending, miraklerne tager lidt længere tid.

Inge Kranold.

Medlemsliste 1964
Æresmedlemmer
Ellen Futtrup
Hedvig Krogsgaard
Niels Krogsgaard

1954 Aaskov, Frede, lærer, Ansager.
1959 Aaskov, Karin, Jorden rundt 35,
Grindsted.
1960 Andersen, Anders Agerbo,
Kastanieallé, Grindsted.
1961 Andersen, Arne Hessel,
Buen 4, Billund.
1956 Andersen, Anne Marie,
Morsbøl pr. Grindsted.
Andersen, Axel, glarmester,
Nørregade 23, Grindsted.
Andersen, Kristian, Kastanie
vej 14 st., København V.
1935 Andersen, Elisabeth f. Therkelsen,
Nørrebro 184, Rudkøbing.
1952 Andersen, Ellen, postass.,
Hillerød.
1942 Andersen, Elof, bankass.,
Herning Handels- og Landbrugs
bank, Herning.
1960 Andersen, Ingerlise,
Morsbøl pr. Grindsted.
1942 Andersen, Elna Linnet, lærerinde,
Danish Missions Girls School,
Aidens Valley, Aden, S. Arabia.
1930 Andersen, Erna Skovborg,
f. Pedersen, Gormsgade 2, Vejle.
1939 Andersen, Helge Søgaard, kontor
chef, Andelsbanken, Vejle.
1962 Andersen, Karen Marie,
Nørregade 23, Grindsted.
Andersen, Lise,
Lundsgade 32, København 0.
1960 Andersen, Margrethe,
Seminariet, Nørre Nissum.
Andersen, Poul Thorkild,
Rædersvej 3, Kolding.
Andersen, Ragna,
Assenbak dambrug. Tistrup.
1961 Andersen, Solvejg, Lyngbyvej 353,
København 0.

1921 Andersen, Tage, skræddermester,
Borgergade 19, Grindsted.
1961 Andersen, Torben,
Bække skole, Bække.
1960 Andresen, Leif Georg,
Borgergade 12, Grindsted.
1937 Bach, Anders, bogholder,
GI. Vardevej 36, Esbjerg.
1955 Baggesgaard, Aage,
Østre Kirkevej 24, Herning.
1945 Baggesgaard, Niels Jørgen, bank
ass., Søndervang 6, Grindsted.
1942 Barslund, Henry, købmand,
Barde pr. Herning.
1962 Baunse, Helge,
Tiufkjær pr. Fredericia.
1957 Bech, Peder, Kildevej 6, Hjerting.
1948 Bertram, Eigil Søren,
424 N. Kingsley dr.,
Los Angeles 4, Californien.
1961 Birkebæk, Bodil Aschenfeldt,
Birkeallé 5, Sdr. Omme.
1944 Bitsch, Arnfred, skoleinspektør,
Bedsted Centralskole,
Bedsted, Thy.
1931 Bitsch, Daniel, rev.
Darisanapuram Bible School.
Cuddalore N. T.
South Arcot DT, Indien.
Bjerregaard, Gerda,
Øksnebjergvej 23, Odense.
1939 Blynning, Rikardt,
Helge Rodes Allé 14, 1., tv.,
Valby.
1949 Botne, Ruth, f. Mogensen,
korrespondent, H. J. Poulsens
Allé, Fruens Bøge.
1961 Breinholdt, Niels Magnus,
Neder Hvam pr. Kjellerup.
1947 Bremer, Holger, overassistent,
Grenhusene 8, Hvidovre.

55

1947 Bremer, Inger, f. Frandsen,
Grenhusene 8, Hvidovre.
1937 Bruun, Johan Dejgaard, dyrlæge,
Nordenskov.
1950 Brus, Karen, børnehavelærerinde,
Solvangsvej 1, Humlebæk.
1962 Bækgaard, Rudolf,
Landlystvej 49, Hvidovre.
1959 Carstensen, Ellen Marie,
4. maj kollegiet, Gi. Vardevej 78,
Esbjerg.
1957 Carstensen, Holger,
Landgildevej 6, København S.
1962 Christensen, Anny Dalsgaard,
Spurvevej 5, Grindsted.
1936 Christensen, Arnold, direktør.
Struervej 60, Holstebro.
1924 Christensen, Carl, landsrets
sagfører, Hornslet.
1941 Christensen, Carl Otto Husted,
Damvejen 18, Ribe.
1941 Christensen, Ellen,
»Mosegaarden«, Blåhøj.
1961 Christensen, Ellen Møller,
»Eg Ostergaard«, Grindsted.
1961 Christensen, Grethe,
Brugsforeningen, Grindsted.
1934 Christensen, Gunnar, uddeler,
Brugsforeningen, Grindsted.
1961 Christensen, Jonna,
Trælund pr. Blåhøj.
1937 Christensen, Jørgen Reiman,
installatør, Trillerup pr. Dræby,
Odense.
1946 Christensen, Kaj Rørbæk,
repræsentant, Poppelvej 8,
Hasseris, Aalborg.
1961 Christensen, Per,
Jernbanegade 11, Grindsted.
1961 Christensen, Per Winge,
Frederiksgade 3, Skive.
1936 Christensen, Poul Johan,
manufakturhandler, Grindsted.
1923 Christensen, Thomas, inspektør,
Christiansvej 23, Charlottenlund.
1945 Christensen, Torben Søholt,
journalist, Tjelevej 10,
Vejlby pr. Risskov.
1931 Christensen, Vagn Nørlund,
civiloverbetj ent,
Odensegade 22, Århus.
Christiansen, Agnes, f. Schlebaum,
»Sapho«, Billund.

56

1957 Christiansen, Carl Rich.,
værktøjsmager, Hovedgaden 30,
Billund.
1962 Christiansen, Gunhild Kirk,
Billund.
1961 Christiansen, Hanne,
Borgergade 15, Grindsted.
1926 Christiansen, Poul Henry,
manufakturhandler, Borger
gade 15, Grindsted.
1932 Christiansen, Esther, f. Olesen,
Borgergade 15, Grindsted.
1919 Christiansen, Svend, forretnings
fører, Borgergade 10, Grindsted.
1962 Christoffersen, Klaus,
Klosterbakken 2, Odense.
1961 Dynesen, Thorkild,
Finsensgade 7, Herning.
1932 Døssing, Asta Degn, tandlæge,
Englandsgade 23, Esbjerg.
1961 Egsgaard, Inger Marie,
Granhøj, Filskov.
1942 Egholt, Bente, St. Mølle
vej 102, tv., København S.
1957 Engberg, Kaj,
Hertug Abelsvej 7, Kolding.
1962 Engberg, Kjeld,
Flyvestation Værløse, Sjælland.
1950 Engberg, Olaf, AFNA,
0. Aast pr. Vandel.
1961 Eriksen, Erik Evald,
Vorbasse.
1961 Eriksen, Kjeld,
Engvej 17, Grindsted.
1961 Eskildsen, Inger,
Dal pr. Grindsted.
1941 Eskildsen, Knud, bankfuldmægtig,
Jyllandsgade 14, Grindsted.
1921 Eskildsen, Kristian, sognepræst,
Vester Vedsted, Ribe.
1946 Falkner Thor, underkasserer,
Hans Egedesvej 43, Herning.
1936 Felsted, Gerda, f. Sørensen,
Fredensvej 123, Viby J.
1961 Flymann, Hans, flyverkonstabel,
FC. F - 100, Fsn. Karup, Kølvrå.
1956 Frederiksen, Else Østergaard,
Filskov.
1943 Frick, Marie, f. Jensen,
601 West 13th Ave,
Vancouver BC, Canada.
1951 Frifelt, Kirstine,
Risbøgevej 24, Brabrand.

1930 Frisken, Lorenz, direktør,
Axelhøj 48, Vanløse.
1952 Fromsejer, Poul H., redaktør,
cand, theol., Aldersrovej 6,
Århus N.
1941 Frøkjær, Jens Chr., læge,
Allingåbro.

1934
1961

1955
1937
1922

1935
1945

1948
1922

1929
1934
1939

1961
1920

1953
1951

1923

Frøkjær, Anna Elise, lærerinde,
Mejrup Centralskole
pr. Holstebro.
Futtrup, Anders, lærer,
Højvangs Parkvej 27, Esbjerg.
Futtrup, Hans, skoleinspektør,
Dansk Privatskole Lyksborg,
Paulinenallee 2, Glücksborg.
Gjedsig, Lars, journalistelev,
Bredgade 14, Brønderslev.
Grau, Ole, snedker, Sdr. Omme.
Gravesen, Ingrid, f. Jensen,
Tesdorffvej 90, København F.
Gregersen, Mads, civilingeniør,
Vejlesøvej 76, Holte.
Grunnet, N. Tage,
Bregnerødvej 66, Birkerød.
Grysbæk, Kirsten, sygeplejerske,
Tordenskjoldsgade 294, Århus.
Haahr, Valdemar, c/o E. B. Han
sen, Lørenskogvej 21, Vanløse.
Hårder, Axel Andreas,
Brugsforeningen »Fremtiden«,
Nørre Aaby.
Haarder, Hans, højskoleforstan
der, cand. mag., Rønshoved Høj
skole, Rinkenæs.
Hald-Madsen, Anders, konsulent,
Højgaards Vænge 3, Bagsværd.
Hald-Madsen, Jørna,
Højgaards Vænge 3, Bagsværd.
Hammerich, Grete, f. Th. Jensen,
Kochsvej 21, København V.
Hansen, Birgit,
Tøndervej 185A, Aabenraa.
Hansen, Carl Gustav, antikvar
boghandler, Ringstedgade 15,
Roskilde.
Hansen, Christian Lyhne, lærer,
Jernkåsvej 7, Kastrup.
Hansen, Edel, f. Andersen,
Brylle pr. Knarreborg.
Hansen, Ejnar, tømrermester,
Vandel.

1961

1954

1961

1933
1962
1961
1950

1960
1935
1923

1959

1937
1961

1949
1961

1920

1949
1921

Hansen, Elin Muusmann, syge
plejerske, Lundgaardsvej 38,
Viby J.
Hansen, Elna,
Nygade 25, Grindsted.
Hansen, Gert L.,
»Debelgaard«, Agerbæk.
Hansen, Hans Ole Fernis,
trafikassistent, Hammervej 4,
Thisted.
Hansen, Hans Peder,
Lind pr. Mølby.
Hansen, Herdis Pilegaard,
Vestergade 95, Grindsted.
Hansen, Jacob, Urup pr. Eg.
Hansen, Jørgen Skovbjerg,
»Debelgaard«, Agerbæk.
Hansen, Jørn Teglgaard,
maskinist, Vandel.
Hansen, Kurt E.,
Nørregade 38, Grindsted.
Hansen, Niels Erling, kontorchef,
Kong Hans Allé 14 B, Søborg.
Hansen, Peter, førstelærer,
Hellevad.
Hansen, Poul E., Kirkebakken 5,
Esbjerg.
Hansen, Severin, dyrlæge,
Nørager.
Hansen, Steen Autrup,
Sdr. Omme.
Have, Hanne, f. Madsen,
Østerled 38, Vejle.
Hedelaian, Per C.,
Randbøldal pr. Randbøl.
Heidemann, Anna Sofie, f. Holt,
cand, pharm., Miltonvej 12,
Højbjerg.
Henriksen, Annelise, f. Rømer,
Grøndalsvej 24, Thisted.
Hermansen, Kirstine, lærerinde,
Utzonsgade 263, Kolding.

1962 Hjorth, Inge, Nygade 24,
Grindsted.
1960 Hjorth, Mogens,
Toften 1, Grindsted.
1957 Ho, Preben,
Vester Ringgade 228, Århus.
Holt, Sven, Monte Maiz,
Cordoba F. C. C. A., Argentina.

57

1930 Holtegaard, Karen, cand, pharm.,
Frederiksborgvej 102 st. th.,
København NV.
1924 Horsbøl, Kirsten, lærerinde,
Østergade 83, Tønder.
1962 Horsted, Frode,
Flovedgaden 37, Billund.
Hougaard, Gudrun,
Sdr. Omme.
1922 Hovmøller, Sigurd, ingeniør,
1019, Sc. 25th str., Milwaukee,
Wise., U.S.A.
1960 Hundrup, Bjarne,
Toften 7, Grindsted.
1952 Husted, Karl Johan,
Svalevej 34, Vejen.
1936 Hviid, Karsten, ingeniør,
Lektorvej 91, Aalborg.
1940 Hviid, Kiss, f. Hestehave,
Lektorvej 91, Aalborg.
1957 Hæstrup, Per A., 4. maj kollegiet,
Genneesgade 1, Horsens.
1950 Høirup, Birte, musikpædagog,
Jagtvej 1103 th., København N.
1955 Høirup, Hanne,
Grindsted Realskole, Grindsted.
Høirup, Karen,
Grindsted Realskole, Grindsted.
1952 Højgaard, Asta, f. Warming,
Aalborgvej 71, Viborg.
1961 Iversen, Arne,
Højen pr. Vejle.
1962 Iversen, Doris Merete,
Vestergade 15, Grindsted.
1956 Jacobsen, Agnes Kirstine,
Agerbæk.
1961 Jacobsen, Annamarie,
Lerkeholt pr. Mølby.
1962 Jacobsen, Anette,
Forædlingsstationen, Vandel.
1920 Jacobsen, Karen,
Joachim Larsensvej 113, Kbh. F.
1927 Jensen, Aage, isenkræmmer,
Vestergade 1, Grindsted.
1961 Jensen, Aase, Vorbasse.
1961 Jensen, Arne,
Båstlundvej 4, Billund.
1959 Jensen, Axel Schou,
Elværket, Glejbjerg.
1961 Jensen, Benny Lock,
Glejbjerg.
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1953 Jensen, Bente Rørbæk, f. Chri
stensen, Falkevej 6, Vejle.
1957 Jensen, Georg,
Løvlund Mølle pr. Billund.
Jensen, Hans Peder Krupsdal,
Sdr. Felding.
1961 Jensen, Kristian Hede,
Frederiksbergallé 4, Grindsted.
1961 Jensen, Jørn Ladegaard,
Vestergade 4, Grindsted.
1961 Jensen, Laurids,
Svanholm, Sdr. Felding.
1957 Jensen, Jane Crone,
Langemarksvej 37, Søborg.
1961 Jensen, J. Heide,
Krog pr. Billund.
1927 Jensen, Meta, trafikkontrollør,
Bymarken 41 st., Roskilde.
1958 Jensen, Ove Baggesgaard,
Vestergade 1, Grindsted.
1960 Jensen, Ole Nør, flyverløjtnant,
Eskadrille 724,
Skrydstrup pr. Vojens.
1960 Jensen, Preben,
Vestergade 78, Grindsted.
Jensen, O. F., flyveri., Esk. 728,
Flyvestation Skrydstrup, Vojens.
1962 Jepsen, Svend Kilsgaard,
Gudum, Vestj.
1962 Jespersen, Ellen,
Starup pr. Tofterup.
Jespersen, Knud,
c/o Rich. Jespersen, Grindstedvej,
Sdr. Omme.
1929 Jespersen, Poul Hugo, kreds
dyrlæge, Enghavevej 3, Hjørring.
1962 Jessen, Karen Ringgaard,
Vrenderup pr. Varde.
1962 Johansen, Finn,
Jyllandsgade 7, Grindsted.
1961 Johansen, Karen, Vorbasse.
Johansen, Lykke, sygeplejeelev,
Set. Josephs Hospital, Griffen feldtsgade 44, København N.
1960 Johnsen, Erna,
Bøvl pr. Sdr. Omme.
1962 Johnsen, Søren Kn., Sdr. Felding.
1957 Jung, Eva, Hvelplundgaard,
Sdr. Omme.
1961 Jørgensen, Christa, Tofterup.

1951 Jørgensen, Grethe, f. Præstegaard,
Fanøvænget 6, Odense.
1949 Jørgensen, Karen, f. Nielsen,
Hedensted.
Jørgensen, J. Dalsgaard, lærerinde,
Sjællandsgade 112, Fredericia.
1934 Jørgensen, Magnus, redaktør,
Islandsvej 2, Hjørring.
1962 Jørgensen, Poul Sten,
Kohaveallé 17, Hørsholm.
1955 Jørgensen, Svea Crone, f. Jensen,
Prinsessegade 50, Fredericia.
1960 Jørgensen, Viggo,
Staugaard plantage, Vorbasse.
1961 Jørgensen, Ulla Skou,
Holdgaardsvej 46, Sdr. Omme.
Kaalund, H. V., rangerformand,
Jyllandsgade 37, Grindsted.
1943 Kaasbjerg, Viggo, forretnings
fører, Nærumvænge 57, Nærum.
1937 Kelly, Nora, f. Krøll,
13 Island Vien Avenue,
Triars Clifts, Christchurch,
Hants, England.
1932 Kjestrup, Marie, f. Nielsen,
Zeisesvej 4, Haderslev.
Kjær, Leo Stråsø, overlærer,
Hørlycks Allé 8, Grindsted.
1953 Kjær, L. Valentin, f. Jensen,
Ringstedgade 5, København 0.
1957 Kjær, Mette Kirsten,
Vindingevej Bolig A, Nyborg.
1956 Knudsen, Erling, postass.,
Ellekrattet 8, Sundby L.
pr. Nykøbing Falster.
1961 Knudsen, Kristian,
»Markvænget« 9, Sdr. Felding.
1945 Klange, Birgit, f. Hundsdahl,
Vestergade 10, Spjald.
1961 Kristensen, Johs., Agerbæk.
1927 Kristensen, Julie Engelbrecht,
Brandstationen, Fredericia.
1933 Kristensen, Kristian L., civilinge
niør, Brendstrupvej 28, Varde.
1962 Kristensen, Kurt,
Brunbjerggaard, Løvlund
pr. Billund.
1949 Kristensen, Lilli Buch,
Mårup Brugsforening pr. Nordby,
Samsø.

1957 Kristensen, Tommy,
S. A. bolig 1, Sdr. Omme.
1960 Kristensen, Vita Borg, f. Johnsen,
Vardevej, Grindsted.
Kristiansen, Chr., kordegn,
Aaboulevard 78, København N.
1962 Kruchow, L. M.,
Øse Brugsforening
pr. Nordenskov.
1960 Krupsdahl, Gert Lynge,
Østergade 6, Sdr. Felding.
1945 Krupsdahl, Regnar,
Oddervej 174, Højbjerg.
1934 Krøll, Herman, fabrikant,
Nørregade 65, Grindsted.
1943 Kvist, Holger,
Præstevænget, Egtved.
1939 Larsen, Børge, bankfuldm.,
Stadionvej 28 st., Bolbro.
1957 Larsen, Hugo U.,
Jyllandsgade 10, Grindsted.
1936 Larsen, Jens Tage, landinspektør,
Lemvig.
1957 Larsen, Knud Munck,
c/o Fr. Larsen, Ans By.
1924 Larsen, Søren Poulsen, kæmner,
Ansager.
Larsen, Kaj Erling,
Grønvang 28, Sdr. Omme.
1921 Lauridsen, Anna, f. Andreasen,
Thyregod.
1961 Lauridsen, Ole,
Fredensvej 18, Viby J.
1920 Lauridsen, Ove, dyrlæge,
Thyregod.
Lauridsen, Ove, lærer,
Vonsild.
1947 Lauridsen, Svend Aage, elektriker,
Thyregod.
1954 Laursen, Inge, f. Jung,
Æblevej 9, Holme pr. Højbjerg.
Lavendt, Ida Merete,
Mindegade 22, Herning.
1962 Lerche-Simonsen, Kirsten,
Sønderportsgade 20, Ribe.
Leth, Georg, redaktør,
Nørregade 31, Grindsted.
1945 Licht, H. H., advokat,
Grindsted.
1918 Licht, Ketty, f. Bjerg,
Grindsted.
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1942 Licht, Kirsten Merete, cand. mag.,
Rønnebærvej 50, Holte.
1961 Lind, Alex, Blåhøj.
1953 Lindskov, Elisabeth, f. Jensen,
Rektor Bruunsvej 46, Kolding.
1929 Locht, Gustav, Egtved.
1960 Ludvigsen, Merete, Agerbæk.
1961 Lyhne, Ibi,
Borgergade 36, Grindsted.
1954 Madsen, Else Marie Sand,
f. Madsen, Ths. Nielsens Gade 5,
st. tv., Århus.
1960 Madsen, Frede Skov,
Andelsmejeriet, Hejnsvig.
1962 Madsen, I. M. Kjær,
Telefoncentralen, Billund.
1956 Madsen, Johanne Margrethe,
f. Ebbesen, Lundtofteparken 50,
Kgs. Lyngby.
1954 Madsen, Kurt Skov, dyrlæge,
Bienstrup.
1960 Madsen, Liss Anthon,
Jyllandsgade 4, Grindsted,
p. t. i England.
1952 Madsen, Niels Peder,
Strandbygade 903, tv., Esbjerg.
1954 Markussen, Ernst Uhd, arkitekt,
Holbækvej 521, Roskilde.
1955 Marthinsen, Anne Marie,
f. Jensen, Spjarup pr. Egtved.
Mathiasen, Lauritz,
Hotel Rødding, Rødding.
Mathiasen, J. P., Raffles Hotel,
Singapore, Malaya.
1935 Meadows, Herle, f. Jensen,
c/o William Jack & Co.,
P. O. Box 335, Bombay, India.
1942 Mikkelsen, Edith, f. Fonnesbæk,
Overgade 1, Stige, Fyn.
1951 Mikkelsen, Mads,
Rampen 4, Risskov.
1935 Mikkelsen, Nanna Sort,
Øgelund pr. Filskov.
1948 Mikkelsen, Werner, revisor,
Ørstedsgade 60, Vejle.
1956 Mortensen, Jens Gunner, trafikass., Azaleavej 42, Valby.
1962 Moustgaard, Hanne,
»Mosegaard«, Filskov.
1957 Mulbjerg, Svend Aage,
Jagtvej 59, Odense.
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1939 Munk, Per, maskinmester, Aarup.
1952 Mæng, Harry, lærer,
Vinkelvej 15, Lemvig.
1949 Møller, Ellen, f. Nikolajsen,
Mariendalsvej 52 D1, Kbh. F.
1962 Møller, Orla,
Søndergade, Bække.
1957 Møller, Niels Stahlfest,
Chr. Winthersvej 18, Odense.
1927 Møller, Robert J., Sdr. Felding.
1957 Møller, Tonni,
Sjællandsgade 119, Århus C.
1960 Navntoft, Yrsa,
»Damgaard«, Stakroge.
1950 Neergaard, Inge, f. Eskildsen,
Marsvej 1, Vejle.
1956 Nielsen, Allan Vinge,
Tjelevej 20T th., Risskov.
1961 Nielsen, Anker,
Brummersvej 4, Vejle.

1961

1957

1961

1944
1946

Nielsen, Arne Kjær,
Nørreskovbakken pr. Silkeborg.
Nielsen, Birthe,
Vestergade 20, Grindsted.
Nielsen, Conni,
Slagteriudsalget, Tofterup.
Nielsen, Ellen, damefrisør,
Vestergade 20, Grindsted.
Nielsen, Elna Bente,
Bolding pr. Glejbjerg.
Nielsen, Gunnar Damgaard,
Skovkrogen 3, Mølholm pr. Vejle.
Nielsen, Gunner Helle, direktør,
Rosenvænget, Brørup.
Nielsen, Grethe Marie, f. Hansen,
Bjerregrav.
Nielsen, Hans Helle, depotinde
haver, Nørrevænget 70, Silkeborg.

1922 Nielsen, H. Herløv,
50 Hill Crist, Deep River,
Ontario, Canada.
1953 Nielsen, Inge M., f. Axelsen,
Lønborgvej 25, Tarm.
1962 Nielsen, Ingrid,
c/o Ejner Nielsen, »Bakkely«,
Vejlevej, Brande.
1922 Nielsen, Laur., sognepræst,
Vester Sottrup.
1960 Nielsen, Jørgen Stig,
Lindbjerg 70, Aabenraa.

1957 Nielsen, Laust Nissen,
lagerforvalter, Præstegaards
Tømmerhandel, Grindsted.
1957 Nielsen, Niels Peter,
Fynsgade 6, Grindsted.
1935 Nielsen, Nanna, f. Christensen,
Skyttensvej 33, Holbæk.
1962 Nielsen, Ole Østergaard,
Skovvangen 27, Silkeborg.
Nielsen, Oluf Mondgaard,
direktør, Rosenkildevej 86,
Slagelse.
1962 Nielsen, Per Råbjerg,
Svanevej 10, Fredericia.
1961 Nielsen, Rita, Fynsgade 6,
Grindsted.
1941 Nikolajsen, Karl Heine,
prokurist, Skyttebjerg 46, Nærum.
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.
1937 Nørgaard, Carl, civilingeniør,
Skovbrynet 11, Allerød.
1927 Nørup, Viggo, jernbanedetektiv,
Høegh Guldbergsgade 69C,
Århus C.
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,
Wittenberggade 211, Kbh. S.
Olsen, Anna, vaskerileder,
Sygehuset, Grindsted.
1929 Olsen, Etta, f. Mortensen,
Bjerget 20, Kalundborg.
1961 Oppermann, Erik M.,
Gårsdal pr. Sandved.
1920 Ostenfeldt, Ruth, f. Christensen,
Bakkesgaardsvej 44, Risskov.
1962 Overgaard, Jens,
Lovns pr. Hvalpsund.
Paarup, Hans Børge,
vaskeriejer, Billund.

1960 Pedersen, Aase,
Nørregade, Bække.
1961 Pedersen, Alice,
Banegårdsvej 6, Grindsted.
1960 Pedersen, Arne Hedegaard,
Hinnum pr. Grindsted.
1954 Pedersen, Dora,
Villa »Pax«, Ansager.
1955 Pedersen, Hans Peter, smede
svend, Nørre Allé 2, Grindsted.
1954 Pedersen, Helene Rask,
f. Teglgaard Hansen,
Meilingerstrasse 144,
Baden, Schweiz.
1951 Pedersen, Kirsten Else, f. Jensen,
Charlottenlunds Stationsplads 2,
opg. A, Chl.
Pedersen, Kirsten Jøker,
f. Nissen Jøker,
Bøgedal fiskeri, Skibet.
1931 Pedersen, Knud, kasserer,
Skolegade 10, Grindsted.
1922 Pedersen, Kristen, viceskole
inspektør, Torpsallé 46, Vejen.
Pedersen, Margrethe, lærerinde,
Torpsallé 46, Vejen.
Pedersen, Maja, pens, overlærer,
Sundholmsvej 109s, Kbh. S.
1960 Pedersen, Niels Peder,
c/o Kristian Pedersen, »Lynghøj«,
Tofterup.
1960 Pedersen, O. Skjødt,
Bryggergade 15, Herning.
1962 Pedersen, S., Vorbasse.
1962 Pedersen, Kaj-Thagaard,
Nørregade 46, Grindsted.
1937 Pedersen, Svend G., lærer,
Søby, Ærø.
1952 Pedersen, Søren Viggo, lærer,
Nørregade 66, Grindsted.
1950 Pedini, Gerda,
Askeløkkevej 12, Kastrup.
1936 Petersen, Nanna Kjær, f. Clausen,
Cello vej 25, Herlev.
1962 Pedersen, Else Møller,
Jerrig pr. Grindsted.
1957 Petersen, Ulla Lejbach, bankass.,
Andelsbanken, Vejle.
1924 Pettersson, Kamma, f. Christen
sen, Aakirkeby.
Pettersson, Sv. Aage, skole
inspektør, Aakirkeby.
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1960 Pilgaard, Inga-Tove,
»Hotellet«, Sdr. Felding.
1953 Pinnerup, Jørn,
Videbæk Sparekasse, Videbæk.
1919 Plagborg, Julius G., bankdirektør,
Jernbanegade 1, Grindsted.
1950 Plagborg, Kaj,
Snerlevej 40, Holstebro.
1962 Piøger, Gert, 4. maj kollegiet,
GI. Vardevej 78, Esbjerg.
1937 Porst, Else, f. Grunnet,
Parmagade 483, København S.
1937 Poulsen, Simon, dyrlæge,
Ørnhøj.
1949 Præstegaard Petersen, Inger,
f. Thyregaard, Gården »Flåris«,
Klovborg.
1925 Præstegaard, Nanna, f. Møller,
Jernbanegade 15, Grindsted.
1922 Quesel, Margrethe, f. Holm,
Nørre Nebel Realskole,
Nørre Nebel.
1960 Rahbek, Anne Lise, Sdr. Felding.
1922 Rahbek-Sørensen, Richard,
99 Manchester Road, Wilmslow,
Chechire, England.
1945 Rahbek, Hans, Skolevej, Svejbæk.
1957 Rasmussen, Arne Kjær,
Rojumvej 107, Sønderborg.
1953 Rasmussen, Elly, f. Madsen,
Toften 2, Grindsted.
1930 Rasmussen, Else-Margrethe,
f. Pedersen, Evaldsallé 89,
Esbjerg.
1942 Ravn, Else, f. Th. Jensen,
»Knudslund«, Ringsted.
1940 Revald, Knud, ingeniør,
Vermehrensvej 17, Odense.
1936 Refer, Bent, skovfoged,
Smedegaardsvej 17, Overlund,
Viborg.
1938 Richardson, Karen, f. Fallesen,
»Danelea«, Slinesoakroad,
Woldingham, Surrey, England.
1920 Riising, Chr., farmer,
Northclif, W. Australia.
1947 Rikhof, Elin, jordemoder,
Utzonsgade 38, Kolding.
1923 Rosenmai, Thomas,
6714, Indian Ave, Chicago,
Ill., U.S.A.
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1931

1935
1953
1944

1961

1920
1927

1961
1944

1948
1947
1956
1954

1934
1962

1962

1927

1935

1938

Schlawitz, Bente,
604 Ashburn St., Winnepeg Man,
Canada.
Schrøder, Vagn,
Nørregade 2, Grindsted.
Schydt, Helge, tandlæge,
Nørretorv 2, Vejle.
Schønberg, M. C., overlærer,
Fynsgade 48, Grindsted.
Schønning, Ernst,
GI. Møllevej 11, Varde.
Schweder, Hans Henrik,
Sprogøvej 21, København F.
Sig-Jensen, Rachel Johanne
Sindbjerg, f. Martinsen,
Vendersgade 5, Holstebro.
Silassen, Børge, ingeniør,
Vejle Skole, Allersted, Fyn.
Silassen, Edith, Fåborg pr. Varde.
Skov, Eivind, malermester,
Jernbanegade 20, Grindsted.
Skovbjerg, Ejler, dyrlæge, Ølgod.
Skovborg, Heine, civilingeniør,
Houlkjærshøjen 7, Viborg.
Skygebjerg, Sonja,
Egelund, Vorbasse.
Sort, Gudmund Thomassen,
Bellisvej 12, Viborg.
Spicker, Folmer, trafikass.,
Vorbasse.
Spicker, Martha, Vorbasse.
Starup, Gunner,
Sønderby pr. Grindsted.
Starup, Knud Windfeld,
Koll. 5, værelse 231,
Universitetet, Arhus.
Storgaard, Anders Christian,
direktør, Valdemarsvej 21,
Kristrup, Randers.
Storgaard, Christen,
Jyllandsgade 39, Grindsted.
Svendsen, Kjeld,
Baldersgade 55, Esbjerg.
Søes, Anna,
Købmandsgården, Gesten.
Søgaard, Peter Chr., overass.,
Postkontoret, Odense.
Søndergaard, Ernst,
bankfuldmægtig,
Jorden rundt 17, Grindsted.
Søndergaard, Inge, f. Madsen,
Jorden rundt 17, Grindsted.

1962 Sørensen, Anette,
Krogen 5, Grindsted.
1951 Sørensen, Edith Eeg,
Tøndergade 943, Århus C.
Sørensen, Birthe, f. Christiansen,
Vestergade 21, Grindsted.
1960 Sørensen, H. F.,
Havsted pr. Ravsted.
1960 Sørensen, Merete, Hejnsvig.
1923 Sørensen, Mixen, kæmner,
Janderup.
Sørensen, N. P., sognepræst,
Randersgade 32, København 0.
1924 Sørensen, Petrea Gårde,
fysioterapeut,
Vestergade 16, Grindsted.
Søørhus, Solvejg, f. Lauridsen,
Wesselsgade 121, Oslo, Norge.
1937 Taarnhøj, Mippe,
Bakken 11, Glostrup.
1962 Tanderup, Ellen, Blåhøj.
1962 Terp, Edna, Funktionær-Bolig
nr. 2, Nørrelund, Ribe.
1961 Thellesen, John,
GI. Landevej 17, Herning.
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.

1925 Thomsen, Ruth, f. Hansen,
Strandgade 9, Vejle.
1927 Thomsen, Sigurd,
Missionshotellet, Vorbasse.
Thomsen, Steen Tore,
Hotel Terminus, København V.
1937 Thorsteinsson, Ingrid, f. Møller,
Nordvangsparken 60, Birkerød.
1959 Thuesen, Ejgil K.,
Stationsvej, Agerbæk.
1960 Thygesen, Bente B., Bække.
1939 Thøgersen, Zacharias, civiling.,
Gørlev, Sj.
1924 Torngaard, Anton,
Handelsbanken, Varde.
1938 Torngaard, Hans Chr.,
Vestgrønningen 13, Dragør.
Trane, Aase Juul,
Regensburgsgade 6, Århus C.
1942 Vad, Jacob, grosserer,
Vigerslevvej 336, Valby.
Vibe-Petersen, John, professor,
Universitetet, Århus.
1932 Vinter, Aage, økonomileder,
Grindsted Realskole, Grindsted.
Wind, Preben,
Mejlby Andelsmejeri pr. Lintrup.
1959 Zeilbirger, Peter,
Elmegade 4, Esbjerg.
1944 Øhlenschlæger, Carl Christian,
bogholder, Skibbild.
1922 Østergaard, Ernst, sparekasse
direktør, Hobro.
1948 Åkerman, Ruth, Kindheste
gade 10, Assens.
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