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Dagbogsblade fra en 3 måneders 
rejse til USA i 1921
Af bogtrykker Jens Strandbygaard

I Årbogen 1993 bragte vi første del af 
bogtrykker Jens Strandbygaards 
dagbogsblade fra en rejse i 1921 til 
USA for at besøge sin moder og sine 
søskende, som udvandrede til USA i 
1890. De boede i en lille by, Swiss
vale, som var en forstad til Pitts
burg.

I år bringer vi anden del af hans 
dagbog, som omhandler en del af 
opholdet i USA. Dagbogen blev ført 
i en bog med kopi, og originalen blev 
sendt hjem til familien, så de til sta
dighed kunne holde sig à jour med 
hans rejse.

Den orginale retskrivning er bibe
holdt. Enkelte steder er der i kursi
veret parentes skrevet nogle forkla
rende ting af redaktionen.

Tredie del af rejsen i USA og 
hjemrejsen bringer vi til næste år.

Torsdag 31. Marts Kl. KP/z 1921
Vi har nu et Par Timer ligget paa 
New Yorks Rhed i stærkt Regnvejr 
og ventet paa de amerikanske Myn
digheder, for Tiden foregaar Læge
syn paa III Kis., og saa kommer vel 
Turen til os. Man ser i det uklare Vejr 
kun lidt af (Byen), Indsejlingen, selv 
Frihedsstøtten er usynlig endnu, 
men smukt er det lidet, man ser, et 
ganske lille Glimt af Long Island fik 
jeg dog. En Mængde Dampere ligger 
i en lille Klynge og venter paa Guver- 
nementets Folk.

Kl. 12/2 : Sluppet vel igennem Pas
eftersynet og sidder nu, medens vi 
sejler ind, og betragter den kolossale 
Frihedsstøtte - til den ene Side og 
Skyskraberne (jeg talte 32 Etager) 
paa den anden; saa, nu kommer der 
en, der ser ud til at have 50 (52 har 
den); de er i Grunden smukke, set 
herfra, og endnu mere betagende.

Kl. 6.15: I Toget til Pittsburg, un

der Floden og Byen New York i ra
sende Fart.

Jeg maatte opgive at skrive i To
get, men skriver her i Swissvale. Der 
var ellers nok at skrive om fra de 3 
Timer fra Damperen kom ind, til vi 
sad i Toget. Hvordan alt er sat glim
rende i System, saa det hele gaar i en 
Fart, - om Toldeftersynet, hvor op
taget den Tolder var af en vel ind
pakket Portion smudsigt Tøj og Ka- 
gedaasen, at det var »Cakes from my 
Wife to my Mother« troede han 
ikke, og da Daasen med Kager var 
aabnet og delvis undersøgt, slog han 
ud med Haanden: »Well, inspectet« 
- gad ikke se mere. Mange andre var 
de ret slemme ved, rodede alting op 
og tog op til 5/2$ i Told for rene 
Ubetydeligheder af Sølvtøj.

Om hvordan vi, et helt Selskab, 
hvoriblandet nogle kloge Folk, der 

Familien samlet på Delaware Avenue 2107 i Swissvale. I forreste rcekke fra ven
stre søsteren Kirstine, moderen og søsteren Helga. I midterste række fra venstre 
J. Strandbygaard, hvis fulde navn var Jens Mouridsen Jensen Strandbygaard, og 
svogeren Campbell Moses, gift med Helga. Bagerst boderen Gunnar.
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har boet i U.S.A, i mange Aar, og 
tjent en Masse Penge, lykkeligt und
gik »Bondefangerne«, de private 
Drager, der absolut vilde hjælpe os 
til Banegaarden med vort Tøj, - og 
lod os snyde af Chaufførerne, (4$ 
eatch). Færgen. - Om de flinke Neg
re, der hjalp os med Billet, og Tele
gram og Lavatory - og ikke snød os.

Med Hensyn til Chaufførerne fik 
vi den Trøst: »Er Du ikke bleven ta
get grundig ved Næsen, har Du ikke 
rigtig været i Amerika« - meget trø
stefuldt.

Jeg har overgivet mig: vi st aar til
bage derhjemme i den gamle Ver
den, i hvert Fald i Danmark. Vi faar 
for lidt bestilt, gør det for omstæn
deligt. Her gaar Portørerne ikke paa 
Perronen, medens Hurtigtoget hol
der, han løber, ikke smaat, men som 
i et Kapløb. Og en Konduktør i et



Gravstederne i Swissvale for J. Strandbygaards  fader, P. M. Jensen, og en bro
der, Victor, som døde henholdsvis i 1916 og 1919.

Hurtigtog billetterer i faa Minutter, 
det ca. Hundrede Mennesker i en 
Vaggon og giver ny Billetter, som 
bæres i Hatten (synligt). Den lidet 
talrige Betjening, Prompheden og 
det rasende Tempo er det første Ind
tryk. Og saa den kolossale Trafik, 
der overgaar alt, hvad man hjemme 
kan tænke sig. Vi taler hjemme om 
Dobbeltspor. Her har flere Jernba
ner paa Strækningen New York-Chi
cago (1000 Miles) hver 4 Spor, hvor 
Kæmpetog farer ustandseligt. - For 
at gøre Turen fuldkommen, maatte 
vi vente Vz Time for at komme forbi 
et knust Godstog (Kul og Kokes), et 
storslaaet Syn, derved tog den 439 
Miles Tur 14 Timer. Jeg er nu i Swiss
vale, i foreløbig Havn, og takker 
Gud derfor og for at jeg dog har 
hjemme i Danmark og der har mine 
allerkæreste - og mange flere gode 
Venner.

Lørdag 2. April 1921
Min Kuffert kom i Dag. Vi havde 
stor Udpakning. Noget af Tøjet var 
noget krøllet, dog ikke slemt. Efter- 
haanden fik jeg jo Gaverne frem, og 
vi gik som en Flok Børn og glædede 
os over de smaa Ting, jeg havde 
med, og som alt var meget kærkom
ment. »That is just, what I want«, 
sagde lille Campbell (Cammi) Moses 

junior (søn af Jens Strandbygaards 
søster, Helga, gift med en amerika
ner ved navn Campbell Moses se
nior, som var ansat som kontormed
hjælper hos det store firma Westing
house, som fremstillede elektriske 
artikler. Red.).

Søndag 3. april 1921
Helga er daarlig; Gunnar ogsaa lidt 
(henholdsvis Strandbygaards søster 
og broder. Red.), og jeg mest. - 
Diarrhoe og Kvalme med Feber; jeg 
er mest til at ligge ned og hvile. Over
gangen i Kosten har nok været lovlig 
stor, og maaske vi har spist noget, vi 
ikke saa godt kunde taale.

Mandag 4. april 1921
Vi har det alle bedre, jeg har været 
oppe paa »the Hill« og se mig om. 
Jeg er nu klædt lidt lettere paa, for 
det er varmt, ude og inde. Om lidt 
skal vi ud til Faders og Viggos Grave, 
vi tager Bil.

En Cycle, som jeg havde tænkt 
paa, koster 30 Dollars og er lidet an
vendelig, for her er omtrent alle Ga
der og Veje stejle, ja, saa stejle, at 
jeg hele Tiden synes, at alle Husene 
helder; saa jeg kan ikke færdes saa 
meget omkring. Men Gunnar og 
Moses har fri hver Lørdag Eftermid

dag »Week-end« og vil da leje en Bil, 
saa vi kan komme rundt og se os om.

Vi var i Formiddags, Damerne, 
Børnene og jeg paa Kirkegaarden i 
Bil, jeg fik 2 Hortensier til Gravene. 
Det var saa vemodigt at staa ved Tu
erne over dem, der stod mig saa nær, 
men som jeg aldrig skulde se mere 
hernede. Og Kirkegaarden er jo helt 
amerikansk, en »Ager«, hvor Grave
ne ligger helt i det grønne, og kun 
ganske faa, men brede Veje, hvor Bi
ler ruller frem - dog en stille, fred
fyldt Plet. Jeg fandt det smukt, og 
mærkeligt tillige.

I Eftermiddag drak vi Chocolade 
med min kære Hustrus Kager til, de 
er næsten alle hele, kun Vanillekran
sene er noget itu. Vi talte om Jer der
hjemme, og Moder havde Jeres Bil
leder fremme, ogsaa Mariane Old- 
ager og Karen talte vi om.

Nu begynder jeg ellers at gaa lidt 
ud, de første 3 Dage gik helt med 
Samtaler. Her er saa varmt som vore 
varmeste Sommerdage; jeg har hele 
Dagen gaaet i Skjorteærmer.

Pittsburg er en stor By, over 
500.000 Indb. og med de mange For
stæder ca. 1 Million, alene Swissvale 
har 10.000, der ligger 8 Miles fra 
Pittsburg, og imellem ligger en

Fra Westinghouse Electric's brochure 
over radioer med tilbehør fra 1921.

SHORT-WAVE 
REGENERATIVE RECEIVER

TYPE RG
Combination of Tuner, Detector and 

Two-stage Amplifier

One cabinet 
High efficiency 
Exceedingly compact

Style No. 307215

$125
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Række Byer, af hvilke Wilkensburg 
har 25.000.

Det er store Forhold herovre. 
Pittsburg m/ Forstæder har 100.000 
Telefoner, heraf har Westinghouse 
Fabrikkerne ca. 2000.

Broder Gunnar er en stor mand, 
en Slags Overingeniør i alle Fabrik
kens Grene. De andre Ingeniører har 
deres Specialfag, men maa alle fore
lægge deres Planer for Gunnar, der 
er »Senior Ingeniør« og hjemme i 
alle Grene - Godt gjort efter Selv
studium, mens de andre er Universi
tetsuddannede.

Forleden Aften lavede han med 
smaa Midler en traad løs Telefoni 
her i vort fælles Værelse (vi har hver 
vor Seng), og vi modtog Telefoni ude 
fra, ganske tydeligt, ja selv Opera
musik - meget interessant.

Moder havde et meget festligt Af
tensbord for hele Familien, »Din
ner«, altsaa, der sluttede med Æble
kage med Flødeskum, men først 
Lammesteg m/ Kartoffelmos, Ærter 
au Naturel, Tranebærgele, raa Sel
leri (nogle lange skedeformede, som 
vi ikke kender hjemme) syltede Pæ
rer, Brød: Sigtebrød med Annis og 
Franskbrød, Smør, Ost, Vand (Mas
ser af Vand, for det var meget varmt, 
72 °F (Fahrenheit), Kaffe til Æble
kagen. Bagefter spillede og sang vi 
paa Engelsk og Dansk, de samme 
Sange. Gunnar er en ren Virtuos, en
hver Melodi spiller han straks 4- 
stemmig efter eller uden Noder. Jeg 
sang for dem: Jeg ved det Gud, jeg 
trænger til Din Tugt, - og da jeg var 
færdig, spillede han den firestem
migt, der var ikke meget at rette. 
Han kan endda følge med paa Kla
veret, mens en ny Melodi synges.

Tirsdag 5. April 1921
Jeg drak Kaffe i Aftes og - sov daar- 
ligt i Nat.

Var oppe i god Tid, spiste Havre
grød, derefter The og Smørrebrød, 
jeg skal ikke spare paa Smørret, for 
det koster kun 25 Cents Pundet, hel
ler ikke paa Appelsiner og Æbler. De 
spekulerer paa at fede mig, gør de.

Jeg faar en meget god og velsma
gende Føde og rigelig af den.

Den skrånende hovedgade i Swissvale.

Sengen er god, rigelig bred til tre, 
saa jeg har Plads nok.

I Formiddag har jeg atter været 
»on the Hill«; hele Grunden er 
Bjergart her, rundt om Husene dæk
kede med nogle Tommer paafyldt 
Muld, hvori Græs kan gro.

Gaderne er utrolig stejle, op og 
ned, og ned og op, brolagte med 
glasserede Klinker paa Kant, men 'af
kantede, saa de giver Fodfæste.

Langt oppe paa Bakken er man 
ved at bore efter Olie eller Gas; jeg 
var inde i Boretaarnet (paa egen 
Haand) og præsenterede mig som 
»Danish man«; men maatte tilføje 
»from Skandinavien«, inden de for
stod mig. De spurgte, om »this 
Country« er langt borte, og smilte 
da jeg meldte 4000 miles. »No Oil 
there?« »No!« Jeg fik Lov at se paa 
Sagerne, men det kan jeg fortælle 
om hjemme.

Mon noget Sted i Verden er saa 
urent som Pittsburg og Omegn? 
Luften er saa fyldt af Kulrøg, at man 
om Morgenen har Næsen fuld af 
sort Smuld, og man maa vadske sig 
flere Gange daglig. Kun sjældent 
kan man for Kulrøg se ret store Dele 
af By og Egn, det hele ligger gerne i 
tyk Taage.

Da jeg kom hjem, laa der et dej
ligt, kært Brev fra min kære Hustru; 
det gjorde rigtig godt, og nu skal 
jeg have Blyanten lagt bort og Pen

nen fat til et ordentligt Brev. Good 
By!

Onsdag 6. april 1921
Har i Dag skrevet til alle de Venner, 
der var paa Banegaarden 15. Marts, 
undtagen Katrine, Kirstine og Aitze, 
der faar en anden Dag. Det er atter 
meget varmt. Jeg ønsker, jeg havde 
flere Manchetskjorter, for dem er 
her Brug for, og hvide vil blive saa 
hurtigt snavsede, men de kan jo bru
ges, og jeg kan jo ogsaa købe mig en 
kulørt, men de er dyre. Har aftalt 
med Moder, at jeg faar 350 eller 375 
Dollars à 4,00 Kr., saa kan jeg vel 
omtrent klare mig, og ellers kan jeg 
faa flere. En af Dagene skal jeg købe 
Billet Hjem, om jeg vil være sikker 
paa Plads paa »Frederik VIII« (ski
bet hjem, Red.). Søster Helga har 
skrevet til Moder i Dag; bare hun 
ikke har bagtalt mig.

Torsdag 6. April 1921
Var i Dag med Kirstine (Strandby
gaards søster. Red.), Cammi og 
Helga i Pittsburgh for at købe Over
stykke (24$) Hat (5$) til Katrine, 
Straahat til lille Cammi (4$), ja, 
tænke Dig, 4 Dollars = 24 Kroner til 
en 4 aars Dreng. Desuden nogle 
Smaaindkøb, og jeg fik bestilt Billet, 
men maatte op til 184 Dollars for en 
nogenlunde ordentlig Plads, det er 
haardt.
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KAUFMANN & BAER CO..
Department Store.

Pittsburgh. Pa.

Kaufmann 's stormagasin i Pittsburgh.

Vi gjorde vore Indkøb i en 
»Store«, en mægtig Forretning, 
»Kaufmanns« big Store med Butik
ker i 12 Etager. Jeg blev ikke klog 
paa, hvor stor hver Etage er; men i 
den afdeling, hvor jeg mest opholdt 
mig, bæres Loftet af 100 Kæmpesøj
ler, 100 vældige Lamper lyste Dagen 
igennem, og 14 Elevatorer var i uaf
brudt regelmæssig Gang fra Etage til 
Etage, ført af Negere. Ingen Eleva
tor afgik, forinden en uniformeret 
Person havde overbevist sig om, at 
der var 15 Passagerer inde, Kling! til 
den næste, 15 inde, Kling! o.s.v.

Heller ikke blev jeg klog paa, om 
der er Ting, man ikke kan købe i den 
Store, maaske ikke Tømmer og 
Kunstgødning, skønt hvem ved. I 
Kælderen og i 12. Etage er der Re
staurant, hvor man for 40 Cts. kan 
faa et rigtig godt Maaltid: En mæg
tig stor Hønsekøds-Frikadelle, Kar
toffelmos, Sovs, Brød, 1 Glas Mælk 
+ Is-cream; det smagte godt og var 
rigeligt.

Sporvognsturen tager 3/4 Time, og 
utroligt, saa snavset man bliver, godt 
at jeg ikke tog ren Manchetskjorte 
paa i Morges - i Morgen ved jeg da, 
det er nødvendigt. Jeg har vist aldrig 
set en By !4 saa beskidt, men stor er 

den med sine Skyskrabere, sine 102 
Sporvejslinjer og 2000 Sporvejs
funktionærer. Tænk, man kan her 
køre (imellem flere Byer) 100 miles 
paa Sporvogn.

Fredag 8. April 1921
Havde saa smaat haabet paa Brev i 
Dag, maaske jeg faar i Morgen. Det 
værste ved Tilværelsen er, at jeg ikke 
ved, hvordan I har det hjemme - jeg 
haaber: godt. Har været hos Barber 
og blevet klippet; det gik ret godt, 
skønt jeg jo ingenlunde er vel be
vandret i det engelske.

Alt er anderledes her, ogsaa hos 
Barberen, baade Lokale, Stol, Maa- 
den at arbejde paa og Resultatet; 
men all right, nu er jeg i Amerika. 
Da jeg var færdig, fortalte Barbere
ren mig, at det var 14 Aar, siden han 
klippede Skæg sidst (Beard, ikke 
Mustace), og det var dog en større 
Forrretning; - jeg haaber at komme 
der igen, for han var saa flink.

»Ja, hvad saa mere? Jo, jeg kan 
mærke paa Gunnar, at han som Fa
miliens Overhoved finder det rig
tigst, at jeg betaler de Dollars, jeg 
faar, efter Dagens Kurs, og siden 
faar sendt Differencen over, naar 
Kursen retter sig; Jeg har jo intet at 
sige dertil, skønt jeg hellere vilde det 
andet eftersom Pengene altid kunde 
gaa rundt en Gang derhjemme; men 
lad gaa, - saa sparer jeg lidt mere 

Dobbeltdækker sporvog med plads til 110 passagerer. Den var på det tidspunkt 
verdens største.

paa Udgifter; og de søger paa alle 
Maader at gøre mit Ophold saa bil
ligt som muligt. Men 95 Cts. for 
Klipning er nær 6 Kr., i Danmark 
plejer det at være 1,95. Nej, det er 
dyrt at være i Amerika med sine Ud
gifter, naar man har Indtægterne i 
Danmark. Bare min Sporvognstur i 
Gaar var 16 Dollar, saa jeg bruger 
ikke Sporvogn saa meget som i Kø
benhavn.

Broder Gunnar og jeg gaar under
tiden en Tur om aftenen - vi har fra 
»the Hill« en herlig Udsigt over 
Swissvale og flere Byer paa Bak
kerne rundt om. En Aften skal vi af 
Sted tidligt til et af Staalværkerne 
her nordøst for. I Morgen Lørdag 
Eftermiddag skal vi vistnok paa Bil
tur til et eller andet Sted i Omegnen. 
De andre Dage er Gunnar meget 
træt, han arbejder strængt for de 
300 Dollars pr. Maaned. Moses har 
det nok lettere at tjene 175$.

Nu har jeg været her i 1 Uge, saa er 
der 8 Uger tilbage; de kan blive drøje 
nok at komme igennem, skønt jeg 
har det vældig godt. Men det stadige 
Driveri, den Hede og alt det Skidt i 
Luften. Var der endda lidt Skov eller 
en smule Have med lidt Skygge, men 
af saadant er intet i Nærheden.

Naa, det gaar jo nok, og jeg har 
vel godt af Friheden, selvom jeg faar 
mere, end jeg bryder mig om; men 
jeg tror nok, jeg skal glæde mig, 
naar jeg vender Næsen hjemad - og 

4



saa er de formodentlig ogsaa her 
glade for at slippe af med mig - 9 
uger er en lang Tid at gaa om hveran
dre. - Naa, i en Tid slaar vi os lidt 
længere ud paa Udflugter. - Jeg var 
saa smaat ved at tænke paa, at det 
kunde passe lige saa godt at tage med 
»United States« 19. maj; jeg kender 
jo den Baad og Personalet nu; men 
det vilde Du maaske ikke synes om, 
og Moder og de andre heller ikke.

Mandag 11. april 1921
I Gaar var det rigtig daarligt Vejr, 
hundekoldt og megen Sne. Om Nat
ten frøs jeg slemt, for der var Gen
nemtræk - Gunnar kan næsten ikke 
faa Luft nok; men selv for ham var 
det blevet for meget, saa herefter er 
det Aftale, at jeg bestemmer, hvor 
meget der lukkes op. Jeg stod op Kl. 
6/2 og gik en god Tur og fik Varme i 
Kroppen; men Mor og Helga var helt 
forskrækkede paa mine Vegne - dog 
det gik godt.

Var med Helga i Kirke i »Mors 
Kirke« »United Evangelical 
Church« i Wilkensburg, tog med 
Tog ind og Sporvogn tilbage. En ret 
smuk og stor Kirke uden Døbefont, 
Alter eller Altertavle og med en Pult 
- inden for Knæfaldet - i Stedet for 
Prædikestol. En Præst uden Præ
stekjole, i Frakkesæt (sort), ingen 
messe, en Menighed, 50-100 i alt, fra 
Spædbørn, som mødrene tager med, 
og som sludrer og skriger lidt mere, 
end jeg finder godt, altsaa ingen stor 
Forsamling, men tilsyneladende 
umaadelig glade Mennesker, der 
indtil Gudstjenestens Begyndelse var 
samlet i smaa højlydt snakkende og 
leende Klynger - aandelige Sange, 
ledet af et Klaver og et lille kor, knæ
lende Bøn, en Prædiken, som jeg 
ikke forstod meget af, holdt under 
meget livlige Gestus, idet Præsten 
snart anraabte Himlen med højtop- 
rakt Pegefinger, snart rendte om paa 
Siden af Pulten, satte den ene Fod 
langt foran den anden, slog sig paa 
Knæene eller - med stærkt rystende 
Manke pegede dybt nedad. løvrigt 
talte han i et smukt og tydeligt En
gelsk, saa jeg dog forstod noget, 

over 2. Kor. 4, 17-18 og Begyndelsen 
af 5. Kap.

Præsten og en Del af Menigheden 
hilste meget venligt paa mig og bad 
mig komme igen.

Den Gudstjeneste var altsaa noget 
anderledes end hjemme; dog følte 
jeg, at jeg var i Guds Hus og fandt, 
at det er godt at være blandt »Brød
re«, selv om man ikke kender dem el
ler ret kan tale med dem.

Før Prædiken blev optaget en Kol
lekt - jeg gav en kvart Dollar.

Til denne Kirke slutter Mor og 
Helga sig, medens Gunnar, Kirstine 
og Moses slutter sig til Methodist 
Kirken i Swissvale. Lille Campbell 
gaar i Søndagsskole der, han er ikke 
til at holde hjemme derfra, skønt 
han er saa lille, og kan bagefter for
tælle en hel Del af, hvad han har 
hørt, - ganske godt af en 4 Aars 
Dreng; men han er i det hele en me
get dygtig Dreng og i mange Hen
seender næsten eksemplarisk lydig.

Om Eftermiddagen var her et Par 
Fremmede, van Horn m/ Frue; jeg 
havde paa Fornemmelsen, at jeg saa 
mere end almindeligt fiffig ud, som 
jeg sad i Kredsen og hverken kunde 
tale eller forstaa, naa van Horn luk
ker ikke sin Mund op, naar han taler, 
saa han er da ogsaa af de værre at 
forstaa. - De 2 Timer var lange.

I Dag Mandag kom til Lunch en 
Kone, og overstrømmende elskvær
dig, som hun var, rev hun i en Fart en 
Mængde Sætninger af sig til mig, 
der stod med Servietten i Haanden. 
Jeg tror nok, jeg er endda noget 
mere kejtet at se paa i U.S.A, end i 
Danmark, hvor jeg dog kender rige
ligt til den Ting.

Nu sidder jeg paa mit Værelse og 
lader de andre underholde Konen.

Saa kom der Brev fra min kære 
Kone, og det gjorde godt. Saa maa 
jeg til at skrive Brev i Dag og i Mor
gen.

Stakkelse Kirstine og Moses har 
det strængt med lille Donald (8 
Mdr.), der er meget syg for Tænder 
og skriger Nat og Dag. Forunderligt 
saa godt de kan komme om ved det, 
skønt de er saa trætte. I Gaar havde 
de Læge, der beordrede Barnet i 

Seng - og i den vil det absolut ikke 
være.

I Dag er det dejligt, køligt Vejr 
med smukt Solskin; jeg har Gasov
nen tændt paa Værelset her; det er 
Vejr, der passer mig godt, bedre end 
den uhyre Varme, vi havde i nogle 
Dage.

Onsdag 13. April 1921
Var i Gaar i Kauffmanns Balters 
Store og saa paa Lænestole; der var 
Mængder af nogle til 110 Dollars = 
650 Kr., svarende omtrent til, hvad 
vi kan faa i Danmark for 350 Kr. Saa 
dog ogsaa en til 72$ = ca. 430 Kr., 
der kunde gaa an, Moder har ikke et 
eneste polstrede Sæde i sine Stuer, 
saa det trænger hun virkelig til; jeg 
vil skrive til Morbroder derom, tror 
jeg.

Helt interessant var det at prøve 
Elevatorfart i saadan en Skyskraber. 
De gaar endda godt, ført af unge Da
mer. Aa, for Masser af Kram i disse 
store Butikker.

I Banken fik jeg det ordnet med 
Billetten; jeg faar en Overkøje paa 
»Overdækket« helt ude i Bagstav
nen; det er nok en af de ringeste; 
men den eneste, jeg kan faa, saa jeg 
er taknemmelig for den, og saa gaar 
det jo hjemad, og den er 9$ billigere, 
altsaa 175$ = 1050 Kr. efter Dags
kurs.

Vi tog Sporvogn ind: for hver 2 
Fares = god 16 Cts. og Tog hjem; 
for hver 25 Cts.

Om Aftenen var Gunnar ude, og 
jeg gik til Ro tidligt, Kl. ca. 9.

I Dag var Helga og jeg i Carnegie 
Hall, et mægtigt Museum og Biblio
tek, skænket af Carnegie. Her var 
meget mere at se, end vi kunde over
komme paa en Gang. Skulptursam
lingen er for en stor Del Afstøbnin
ger; men her er mange mærkelige 
Ting; særlig fængsledes jeg af en 
meget righoldig Mineraliesamling 
og Skeletter af Fortids Kæmpedyr; 
2 af disse var hver 38 Skridt lange, 
heraf Halen 21 Skridt; de var sære 
- og imponerende. Vi maa derind 
en anden Gang, og se mere; i Dag 
blev vi begge meget trætte og er gla-
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Carnegie Biblioteket og Museet i Pittburgh.

de for at være hjemme i Eftermid
dag.

Der bygges meget i Pittsburgh, 
Swissvale og de andre Byer. En Byg
ning paabegyndes lige her ved Siden 
af. Det er strængt Arbejde at »gra
ve« Kælder ud i denne klippeagtige 
Jordbund; hver Skovlfuld maa først 
løsnes med Hakke.

Uvant for mig er det at se Arbej
derne komme i Biler, der venter paa 
Arbejdspladsen Dagen igennem.

En Murer skulde reparere lidt paa 
et Hus. Han kom i Bil med sine Gre
jer, en Maler ligesaa ved et andet 
Hus, Biler, Biler allevegne, jeg tæn
ker i Tusinder i Pittsburgh.

Torsdag 14. April 1921
Mildt, ikke varmt Vejr; har sovet ret 
godt, ca. 7 timer. Helga er i Byen, 
Moder i Sengen i Eftermiddag, en 
del Forkølet, Kirstine vadsker og har 
Drengene tillige, og den lille er meget 
besværlig, syg for Tænder, forkølet, 
daarlig Mave, et lille Skravl, der 
helst vil bæres hele Tiden og i hvert 
Fald ikke tænker paa at støtte paa 
Benene. Men Kirstine er tapper, skal 
aldrig klage, skønt Nattesøvnen bli
ver meget knap, og hun har Hæn
derne fulde hele Dagen.

Har ligget en god Stund »on the 
Hill«, indtil jeg føler det køligt. Var i 
Aftes med Gunnar, Moses og Cam
mi en Tur paa godt 2 Timer, ca. 3 
danske Mil ude paa Landet til en By, 
der hedder Verona, om Sommeren et 

søgt Sted for Camps (Sommerop
hold); en herlig Tur igennem Alle
ghany-Bjergene, over Bakker og ned 
igennem Dale, over Broer over Kløf
ter og over Allephany-River. Havde 
det været mere lyst, vilde Turen 
være vidunderlig smuk. Var paa 
Hjemvejen i East-Liberty, en bety
delig Forstad til Pittsburgh. Lysvirk
ningen fra Butikker og Reklamer 
næsten overvældende.

Nu sidder jeg her paa Værelset og 
er vist ikke helt fri for at kede mig; 
men jeg skal jo drive, enten jeg har 
Lyst eller ej. Kan ikke en Gang bruge 
Fotografiapparatet i disse mørke 
Dage. - Og hjemme kunde jeg da i 
hvert Fald gøre Nytte. Men det er for 
tidligt at længes hjem; jeg har kun 
været her 1/5 af tiden, der er længe 
til 1. Juni - eller maaske jeg skal rejse 
31. Maj, det tænker jeg nok. - Det 
gaar ogsaa rigtig godt med at faa Ti
den til at gaa - jeg kan jo klare mig 
med saa lidt.

Fredag 15. April 1921
Moder er i Dag i Sengen, meget for
kølet; tænker paa at faa Læge. Cam
mi faldt ned af Trappen i Aftes: en 
kolossal Bule i Tindingen.

Det var varmt i Aftes; jeg svedte, 
saa det løb af mig; saa fik vi lukket 
en Smule op - og i Dag Moder i sen
gen; - det er ikke nemt, naar hun 
helst skal have 80-85 °F., og jeg sve
der allerede ved de 65.

I Dag er jeg atter tyndt klædt paa, 

for vi har høj Himmel og dejlig Sol. 
Sjældent at se saa lidt Røg som i 
Dag. - Det ligger maaske noget i, at 
Fabrikkerne delvis staar stille eller 
kun arbejder enkelte Dage om Ugen. 
Westinghouse har afskediget en 
Mængde Folk, og nu har 1400 flere 
faaet Opsigelsen. Jeg haaber, det 
ikke skal naa til Moses. - Der ventes 
ikke bedre Tider inden Efteraar.

Hvor jeg glæder mig over vor lille 
Forretning derhjemme; det lader til, 
at den maa have Lov at gaa sin no
genlunde jævne Gang. -1 Dag er det 
Fredag, mon der er Penge til Løn
ninger og paa Mandag til Havre
holm (trykkeriets papirleverandør. 
Red.). Det gaar jo nok. Men mange 
Tanker beholder jeg ubesvarede: 
Storstrejken, Skattelisten, Madsens 
Katalog og meget mere. Jeg kan ikke 
gøre andet end bede Gud jævne 
hvert Bjerg og hver Dal for Jer hjem
me.

Lørdag 16. April 1921
Godt, mildt Vejr. Sendte Brev hjem, 
men glemte at faa mine Dagbogsop
tegnelser med - er altsaa ikke »all 
right«. I Eftermiddag var vi en herlig 
Auto-Car Tur paa Landet, næsten 
40 miles ude, altsaa i alt en Tur paa 
henad 20 danske Mile. I Sandhed en 
prægtig Tur i den skønne Natur om
kring i et Landskab, der snart min
dede om Danmark, og da raabte 
Moses til mig: Home, sweet Home! 
Snart forbi Kulminer eller Mængder 
af Oliekilder, snart igennem vidt
strakte Frugthaver med blomstrende 
Æbletræer, saa langt man kunde se, 
her og dog ægte amerikanske Farme 
med Ensilagetaarne ved Høladerne, 
- her saa jeg for første Gang Mød
dinger blive kørt ud i Bil - det saa 
meget fint ud, men ikke just dansk. 
Og alle Vegne græsklædte Bjerge og 
dybe Dale, hvor Vejen maatte slynge 
sig i de særeste Sving, snart i stejle 
Stigninger, snart i bratte Fald midt i 
de skarpe Kurve. Med ganske smaa 
Mellemrum var Skilte, der med et 
»Slow!« eller »Danger« meldte et 
skarpt Sving 200 Fod fremme.

Men vi havde en god Vogn og en 
omhyggelig Chaufør, saa jeg følte 
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mig helt tryg, selv naar vi i 25 miles 
Fart netop drejede saa brat, at jeg 
maatte hage mig fast i Siden af Bi
len.

Hvor var der smukt, især naar So
len saa de blomstrende Æblehaver 
eller kastede Gyldenglans over 
Bjergsiderne. Ogsaa de vidunderlige 
Veje, de har her, brolagte med glas- 
serede Klinker paa Kant, eller ogsaa 
brede cementerede Chauseer, eller 
tjæremakadamiserede (belagt med 
tjære og grus. Red.), glatte næsten 
som et Gulv - de slider jo ikke paa 
Hjulringene. Kommen længst ud 
spiste vi Isbudding (Iscream), som 
faas alle Vegne; derude i en aaben 
Bod paa den alfare Vej. Og saa til
bage og se det samme Landskab i en 
ny Belysning og finde ny Skønhed. 
Paa Turen var med Kirstine og Mo
ses, Bror Gunnar, der havde Fornø
jelsen at betale, Cammi og jeg.

Søndag 17. April 1921
En kølig Dag. Maatte klæde mig om 
fra inderst til yderst i sværere Tøj, 
inden Søster Helga og jeg gik i Kirke 
i St. Johns lutheran Church i Swiss
vale (Kl. 11), et Kvarters Gang her
fra.

En smuk Kirke, indvendig meget 
lignende »United Evangelical 
Church«; høj til Loft, Stolestaderne 
ordnede halvkredsvis. Her var dog et 
Alter med et forgyldt Kors paa, og 
her var et lille Orgel, men intet Knæ
fald og ingen Altertavle, derimod 2 
Pulte, en større, hvorfra der prædi- 
kedes og en mindre, hvorfra den 
mere profane Tale førtes. Ingen 
Degn, og Præsten i sort Frakkesæt.

Efter en Slags Fællessang eller 
Vekselsang, hvor snart Præsten, 
snart Kor og Menighed sang Dele af 
Syndsbekendelsen, Bøn, Lovpris
ning og Trosbekendelsen, læste 
Præsten Collect, Epistel og evange
lium (det samme: Joh. 16,16-23 som 
hjemme for 3. s. e. Paaske) fra den 
store Pult, hvorefter han gik til den 
lille og oplæste en Mængde Be
kendtgørelser og forelagde en Sag 
om Menighedens Pengeforhold. Om 
den førtes en længere Forhandling, 

hvor snart en eller anden rundt om i 
Kirken rejste sig og sagde sin Mening 
snart Præsten sagde noget. Derefter 
Afstemning for og imod (ved at rejse 
sig, Helga og jeg blev siddende). Saa 
sang vi »Kron ham, Himlens Konge
søn«, hørte en god Prædiken, som 
jeg forstod noget af, endda ikke saa 
lidt, saa optages Kollekt i 4 Skaale 
(af Træ), som 4 unge Mænd bar op 
til Præsten, der satte dem paa Al
teret. Bøn, Menigheden rejste sig og 
bad Fadervor med, 2 Vers af en 
Salme og saa ikke mere (jo, Solo
sang til Klaver).

Jeg følte mig opbygget; men det 
var jo fremmed. - Det syntes klart, 
at Præsten selv tar Livet i Gud; men 
han prædiker ikke Omvendelsen; og 
der siges, at mange af dem, der til
tales som gode Kristne, er uom- 
vendte. Det er derfor min Familie 
ikke føler sig hjemme der.

Moder og Gunnar har haft Læge i 
Dag til deres Forkølelse. Han hørte 
om min Sygdom og sagde mig, at jeg 
maatte være glad for, at det ikke var 
gaaet mig værre. Ryggen kunde let 
være bleven helt forvreden efter den 
Omgang. - Meget trøsteligt.

Mandag 18. April 1921
Det er koldt og sner lidt. Sov kun ca. 
4 Timer sidste Nat, skriver Breve i 
Dag - og Kort. Modtog fra Sigurds 
Broder et Ur, som jeg stikker i Lom
men hjem; har skrevet ca. 50 Post
kort herovre; og Enden er ingen
lunde endnu.

I Aftes havde Gunnar atter sin 
traadløse Telefon stillet op; vi sad 
oppe paa Værelset og fulgte Guds
tjenesten i den episkopale Kirke, 
først en meget rig Liturgi med Vek
selsang, Korsang, dejlig Musik og 
derefter Prædiken af en hjemmevæ
rende Afrika-Missionær. Det var 
omtrent saa tydeligt, som naar man 
sidder med en Telefonforbindelse 
hjemme; og Gunnar erklærer, at han 
let kunde gøre Lyden saa kraftig, at 
alle Husets Folk kunde sidde rundt 
om i Stuen og høre tydeligt. Vid
underligt som han er hjemme i Elek
tricitet.

Tirsdag 19. April 1921
Fint Vejr, ikke saa varmt. Moder 
maa staa op i Morgen, Moses har 
vist brækket Taaen, skal Røntgen
fotograferes, Cammi snart vel, Do
nald bedre, Gunnar ligesaa. Jeg en 
Smule forkølet fra en Tur i Aftes til 
et stort Staalværk, dog kun ganske 
lidt.

Fik et kært, stort Brev hjemmefra 
og har skrevet igen, men maa have 
fortalt om den »Mili«, for det Besøg 
vilde jeg ikke undvære for mange 
Penge.

Mr. van Horn, som en Gang har 
haft Plads paa denne Carnegies før
ste »Mili«, Verdens største Fabrik, 
for Jernbaneskinner, havde sørget 
for de fornødne »Passes« til ham, 
Gunnar og mig. - I Vindjakker, en 
Sparetur ca. 10 Min. til Stoppeste
det, hvor van Horn ventede os, i »the 
Street Car« et Kvarters Tur til Byde
len Bessemer, vistnok opkaldt efter 
Fabrikken, hvor noget over 6000 
Mand er i arbejde; Møllen gaar Dag 
og Nat, kun standset for nødvendige 
Reparationer. Kommen dertil fik vi 
Passene efterset, en »Guide« (Fører) 
blev telefonisk tilkaldt, og af Sted 
gik det. Først et Kig paa de 14 sky
høje Staalskorstene fra lige saa man
ge Blæseovne »Furnishers«, der hver

Et natbillede af et af de store stålvær
ker i Pittburgh.
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5. Time hver smelter og renser 105 
Tons Staal, foruden alle Skorstenene 
fra de aabne Smelteovne, der leverer, 
jeg ved ikke hvor meget.

Dernæst ad en høj Bro over alle de 
Jernbanespor, hvor nogle grinagtige 
Lokomotiver, pansret rundt, saa 
Skorsten, Sikkerhedsventil og Fører
hus næppe naaede over »Røret«, ha
lede om med lange Rækker Vogne af 
de særeste Former og det forskellig
ste Indhold fra Slagger eller sten til 
flydende Staal eller færdigstøbte 
Staalblokke i deres Forme, staaende 
med Bunden opad i lange lange Dob
belt Rækker.

Saa igennem Maskinhallen, hvor 
adskillige Damp- og Gasmaskiner le
verer den uhyre Kraft, der er for
nøden. Vi fik at vide om en Damp
maskine af uhyre Dimensioner, at 
den udviklede 5500 H.K. og Sving
hjulet vejer 128 Tons = 256.000 
Pund, en anden Maskine havde 4000 
H.K., og der var mange. De gik saa 
roligt, og her saa stille i Modsætning 
til den øvrige Del af Fabrikken, der 
var som sydende, larmende Hekse
kedel.

Videre gik Vandringen til et Jern
banetog, holdende foran de »aab
ne« Digler med Indhold af Rester af 
rent Jern, Erts, Jernskrammel o.m. i 
bestemt Forhold, hvert Slags paa 
sine Vogne. Vi saa Diglerne, hvor 6 
halvnøgne Mænd med hver sin 
Skovlfuld knuste Sten skiftevis nær
mede sig og i en Fart kastede disse 
længst muligt ind i det hvidglødende 
Ildsvælg, hvor de ligger under Jer
net. Naar en Digel havde faaet nok, 
lukkedes denne, og de tog fat ved 
den næste, et strengt Arbejde i den 
utaalelige Hede, - Diglerne ophedes 
indvendig til 6-8000 °F. = ca. 4000 
°C.

Derefter kom et Slags Kran kø
rende op paa Siden af Jernbaneto
get, greb med sin Kæmpearm en af 
Vognene, og puttede den, medens en 
Digel aabnedes, ind i Ildsvælget, 
vendte den om, saa Indholdet tømtes 
ud, vendte den atter og trak den ud 
paa dens Plads paa Sporet, næste 
Vogn, O.S.V., - næste digel o.s.v. - Vi 
fik Lov til gennem et Par blaa Briller 

at kigge ind i en Digel med næsten 
færdigt Staal, der boblede som ko
gende Mælk, hvidt med blaat Skær.

Vi saa Blandingsmaskinen, hvor 
550 Tons flydende Staal blandedes 
med de fornødne Stoffer som Gra
fit, Magnesia o.fl.

Og Blæseovnene, de lukkede 
Smeltedigler, lig uhyre Jerntønder 
med 105 Tons Staal hvorigennem en 
Iltstrøm blæstes, saa Diglerne saa ud 
som Kæmpekanoner i Færd med at 
udspy Død og Ødelæggelse, og en 
tæt Regn af udblæste, glødende Par
tikler strøedes viden om; efterhaan- 
den saa man Ilden blive stedse hvi
dere, indtil den var ganske hvid, og 
Staalet redet og purt kunde gaa i Stø
beskeen, hvorfra det, lig en Ildflod, 
ved Hjælp af Kran hældtes i de paa 
Jernbanehjul staaende Forme.

Vi saa en lille Prøveblok blive ta
get hver Støbning »Bessemerstaal« 
og saa den blive mærket og gaa til 
Laboratoriet.

Siden fulgte vi Staalet paa dets 
Vej, førte i Formene med Bunden i 
Vejret i lange Rækker ad Spor, saa 
en Kran med 4 Fingre (2 + 2) gribe 2 
Forme ad Gangen, løfte dem af den 
endnu rødhvide Blok 30'' x24'', 
18.000 Pund« og sætte dem til Side 
paa et andet Tog, saa en anden Kran 
snuppe Blokkene og putte dem paa 
nye Ovne, til fornyet Ophedning, 
saa dem derefter gaa fra Valseværk 
til Valseværk, indtil 7 Gange frem og 
tilbage gennem hvert af disse og hver 
Gang klemt tyndere og længere un
der Pres af de stedse mindre Valser.

Videre førtes Staalet, der nu var 
Stænger paa ca. 6' ', klippedes af i 
passende Stykker, »Billets«, der gik 
til ny Ophedning og til et andet Val
seværk, hvor det stadig vendt om
kring ført frem og tilbage, op og 
ned, stadig i rasende Tempo og un
der en Styrtregn af Vand for at af
køle Valserne, efterhaanden valse
des ud til Jernbaneskinner af Di
mension 100 Pund pr. Yard 29 miles i 
24 Timer, men i mægtige Længder, 
der dernæst klippedes af i det be
stemte Maal, mærkedes med Dato 
m.m. og - efter at være afkølede - 
rettedes op af 2 Mand ved en Presse, 

selv den mest krumme var færdig her 
paa et Par Minutter. - Videre til Bo
remaskinerne, der hver med 3 Bor 
borede 3 Huller i Enden af hver sin 
Skinne, byttede dem om, borede 
igen, færdig.

Videre de »inspektet« Jernbane
skinner, hvor nogle med Kridtmær
ker skulde om igen.

Og vi saa et Sted, hvor i Løbet af 2 
Minutter en hidglødende Staalblok 
passerede gennem 4 Valsedimensio
ner i et Værk, stadig presset tyndere 
og længere, stadig overøst med Vand 
og stadig vendt med en anden side 
opad for at ryste Skællene af, ført 
over til et nyt Værk, hvor det stadig 
flyttet frem og tilbage, ned og op og 
til Siden, valsedes ud til ca. Vi ' ' tyk
ke, 7-8 ' ' brede Jernbaand i fantasti
ske Længder, der skæres af i Maal, - 
færdig, alt i den utrolig korte Tid af 
2 Minutter, - jeg stod med Uret i 
Haanden.

Der var andre Valseværker (Traad, 
Stang- og Rundjern o.s.v.), men de 
var i Øjeblikket ikke i Gang, og det 
var blevet ud paa Aftenen. Jeg var og 
er meget glad for og optaget af, hvad 
vi saa.

Et Forhold, jeg bemærkede, at 
der allevegne var en Mængde ledige 
Mennesker, forklaredes med, at 
naar det gaar, som det skal, er om
trent alt automatisk, men det er nød
vendigt, at der er tilstrækkeligt 
Mandskab ved hver Maskine for det 
Tilfælde, at noget kom i Uorden, for 
det skal exprès i Gang igen.

Jeg er stolt af at have set Verdens 
største Jernbaneskinnefabrik.

Good Night!

Tirsdag 26. April 1921
Paa Grund af Moders Sygdom har 
der nogle Dage været meget lidt at 
skrive, dog var jeg i Søndags med 
Gunnar i Kirke i den tyske evangelisk 
protestantisk Kirke, en stor og me
get smuk Kirke, opført 1782, i mangt 
og meget lign, danske, ældre Køb
stadskirker med høje, slanke Søjle
rækker, men Orgelet paa Altertav
lens og Prædikenstolen paa Alterets 
Plads. Præsten - i »reformert« Præ
stekjole og Krave - prædikede baade
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Den travle 5. Avenue i Pittburgh set mod vest.

paa Engelsk og Tysk, Salmer 1E, 1 T, 
2 E.

I Aftes var vi i Bil en Tur paa 2 Ti
mer (2 Dollar pr. Time) en meget 
smuk Tur, hvor er her dog mange 
smukke og ejendommelige Partier 
og do. Huse, - kun Skade at Luften 
ikke blot var fyldt af Røg fra »the 
Mills« men ogsaa fra Bilerne en 
skrækkelig Benzinos; intet Under, 
naar man hører, at der paa 5. Avenu 
en Aften kan være 5000 Biler. Da vi 
kom igennem, var der hele den lange 
Vej 4 Rækker, 2 i hver Retning, kø
rende saa nær efter hverandre som 
overhovedet muligt. Jeg haaber, jeg 
aldrig skal glemme East Libertys 
Skønhed ved Aften. Her er sandelig 
oplyste Butiks- og Lysreklamer af 
forunderlig Pragt, f.Ex. Silvertop, 
Ford o.m.fl.

Denne Gang saa vi ogsaa Pitts
burg paa Vrangen, og det var ikke 
det mindst interessante.

Torsdag 28. April 1921
Var i Dag med Søster Helga inde i 
Byen og havde der en meget inter
essant Tur med »the Incline«, en 
Slags Sporvogn op ad et utrolig stejlt 
Spor. Der er 7 Inclines, alle paa 
»South Side« (syd for Floden), og vi 
tog den stejleste og fik »Staaplads« 
sammen med en Fragtbil m.m. Vog
nen trækkes op ad Bjergsiden med 3 
svære St aalt ove; jeg tog under Far
ten op et Snap-Shot af Skyskraberne 
paa den modsatte Flodbred; men 

Solen skjulte sig i det samme. Siden 
prøvede vi at tage en Plade fra Top
pen; men da var vi for højt oppe, og 
Røgtaagen for tæt.

Efter at have set os om, tog vi med 
Sporvogn lidt ud paa Landet, hvor 
Vognen pludselig kørte ind i en Tun
nel under Bjerget - en ejendommelig 
Tur paa 4 Minutter med tændte Lys i 
Vognen, og hvert Øjeblik mødte vi 
en modgaaende Vogn i Forbifart. 
Turen har tidligere været farlig, saa 
faa vovede den; der var saa mange 
blevet dræbt, naar Vognene kørte 
løbsk ned igennem Tunnellen, en 
Lillejuledag 13 Personer. Men meget 
interessant at prøve det med. Jeg 
prøver saa meget som muligt i den 
korte Tid jeg er her. Good by!

Mandag 2. Maj 1921
En smuk Foraarsdag, det var koldt i 
Morges, hvorfor jeg begik den Geni
streg at tage »den graa« paa, læn
gere op ad Dagen kan jeg blive nødt 
til at tage den af. Det gaar mig her 
som hjemme, at jeg har ondt ved at 
faa Klædedragten passet rigtig til. - 
Moder har det godt, ret nu kommer 
her 2 Præster for at tage hende til Al
ters, den ene, Pastor Miels, hendes 
nuværende Præst, den anden: Po
ling, den tidligere Præst, nu Provst 
(dansk Udtryk for den tilsynsføren
de, det amerikanske Udtryk kan jeg 
ikke huske). Kan godt lide dem 
begge, men Poling er en herlig gam
mel Mand, ligner I. C. Christensen i 

Skikkelse, Hoved og Fremtræden, 
men Provst Boeck i sin kærlige 
Maade at komme til den enkelte paa 
og i sin Iver paa Talerstolen, men 
mere Pastor Andersen i Talens Ind
hold.

I Gaar var jeg med Søster Helga til 
Alters, her er i næsten alle Kirker 
kun Altergang 4 Gange aarlig, saale- 
des ogsaa i Mors Kirke. I Gaar var 
det Tid; da jeg følte Trang til at faa 
Del i vor Herres Jesu dyre Legeme og 
Blod, gik jeg med. Og naar jeg nu 
skal beskrive en Nadvergudstjeneste 
der, ønsker jeg oprigtig, at jeg ikke 
skal latterliggøre eller overhovedet 
profanere den - saare langt fra min 
Hensigt - thi visselig var Herren til
stede med sin Aand, og jeg modtog 
Hans Legeme og Blod. Men jeg vil 
prøve paa at beskrive det nøgternt og 
sandt uden Overdrivelser, skønt det 
vistnok bliver svært, for det hele var 
saa noget nær modsat en Nadver
gudstjeneste i Skjern.

Fire Kirker (»Sogne«, »sam
fund«, af samme United Evangelical 
Church havde fælles Gudstjeneste), 
dog var Kirken ikke nær fuld; det 
hedder sig, at alle gik til Alters, dog 
tror jeg ikke, der var 100 Nadvergæ
ster.

Først 3 »Hymns«, aandelige San- 

En af de store »Incline«, sporvogne, 
som kørte op ad meget stejle skinner.
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ge til livlige Melodier - Klaver - For
sangeren klappede en Gang imellem
1 Haand eller raabte ud over For
samlingen, og Sangen blev da end 
kraftigere.

Dernæst fri Vidnesbyrd eller Lov
prisninger fra en Mængde Mænd og 
Kvinder, hver staaende paa sin 
Plads, medens andre jævnlig sagde: 
O, yes - Amen - Prise the Lord - 
O.S.V., af og til en lille »Hymn« ind 
imellem. Her ledede Kirkens Præst.

Dernæst knælende Bøn, hvorefter 
Teksten 1, Kor 11, 23-34 og staaende 
Lovsang. Koret Kvinde-solo, Kor
sang, Mands-solo (yderlig ringe) 
Korsang. Prædiken over Teksten - 
Salmesang. Intet Skriftemaal. Knæ
lende Bøn, ledet af en Præst, en 
gammel Mand, der efterhaanden ar
bejdede sig op til en hel Extace. 
Hans Bøn har nok naaet Himlen, i 
hvert Fald maatte enkelte Hyl naa 
ovenfor Kirken; Forsamlingen syn
tes at vaande sig i Tilslutning, me
dens jeg snart maatte stikke Fing
rene i Ørene og prøve for mig selv at 
berede mig til at modtage det hellige.

I Uddelingen deltog fire Præster,
2 Brødet (Franskbrød i Strimler, 
hvoraf »brødes« en lille Bid) 2 Kal
ken (Smaaglas paa Bakker, enkelte 
eller i Etagerer, Indholdende Saft). 
Jeg anstrengte mig for at opfatte Til
sagnene, men de var højst forskel
lige, til mig, ved Brødet: God bless 
you, Brother, ved Kalken: Remem
ber the Lord Jesus Christ, God bless 
you! Og hvad Præsterne skiftevis 
sluttelig sagde til hvert Hold (ca. 12- 
14) var ogsaa meget forskelligt, dog, 
saa vidt jeg forstod, blev helt igen
nem Vægten lagt paa Erindringen. 
Pastor Miels sagde omtrent: I ved, at 
I i Dag er den Herre Jesus behage
lige, for I har gjort efter hans Be
faling og modtaget Brødet og Kal
ken som en Ihukommelsetjeneste 
(Remember-Service) i den Hellig- 
aand hjælpe Eder o.s.v. Gaa bort 
med Fred! Amen.

Jeg tror ikke, jeg tager fejl i Ho
vedsagen. Det hele syntes mig langt 
mindre rigt end hjemme; dog kunde 
jeg, da de hellige Gaver raktes mig, 
sige: Det er Jesu Kristi Legeme, det 

er Jesu Kristi Blod - skønt ingen af 
Præsterne havde sagt det. Hele Ti
den sang Koret kraftigt og Menig
heden med, Hymnen (om Korset og 
Forsoningen og Kronen).

Siden knælende Bøn, Hymnen, en 
Slags Velsignelse, færdig (ingen Kol
lekt).

Præsterne hilste alle paa mig (for
uden en Del af Menigheden), og vi 
taltes ved, saa godt min ringe Fær
dighed tillod. De ønskede mig til 
Lykke, hvorfor jeg takkede og til
føjede: Jeg modtog jo den Herre 
Jesu Kristi Legeme og Blod. De sva
rede Ja, hvorefter jeg tilføjede: Det 
blev ikke sagt til mig; men jeg sagde 
det til mig selv: Dette er Jesu Kristi 
Legeme, Dette er Jesu Kristi Blod, 
hvortil de atter svarede: O, Yes!

Jeg er dog ikke helt vis paa, de tre 
var ganske enige med mig, snarere 
tror jeg, den gamle Pastor Poling, en 
herlig, aandelig Mand, var det.

Meget mærkeligt, og for mig en 
Del forstyrrende var det, at under 
Bøn, Vidnesbyrd, Prædiken o.s.v. 
baade Præster og Menighed idelig 
højlydt sagde: »Amen - Prise the 
Lord - O, yes - Aa.a - God bless - 
sure« eller andre Ord for Tilslutning 
- særlig under en Bøn idelig at høre 
andre raabe Amen virker underligt, 
men synes at have en opflammende 
Virkning her. Jeg tænkte paa, hvad 
Pastor Andersen vilde gøre, om det 
gik ham som Pastor Poling, at en af 
Tilhørerne midt under Prædiken 
højlydt afbrød med et længere Bi
fald. Nok herom. Jeg sad ikke med 
kritisk Sind og haaber, Herren ikke 
ser ilde til, at jeg anstillede min 
Smule Betragtning. Af Prædiken 
forstod jeg det meste, af Salmer og 
de fleste Bønner ligesaa. De siger 
Calvary for Golgatha. - Det er ogsaa 
en af Mærkelighederne her, at Kir
kerne ingen Kirkeklokker har; kun 
de katolske og episkopale har saa- 
danne.

Fredag 6. Maj 1921
KL 8/2 Morgen i en Pullman Car. 
Om en halv Time er jeg i Chicago, 
har vel paa en Maade været der 
længe - i Forstæderne. Det har væ-

..vtin

O

£

PASSENGER'S CHECK—To be retains« by 
passenger to Identify accommodations indi
cated on accompanying ticket. Property taken 
into car will be entirely at owner's risk.

PITTSBURGH, Pa.

THE PULLMAN

I Line No.

Billet til »Pullmann« vogen i toget til 
Chicago.

ret en meget behagelig Rejse, næsten 
uden at vide det er jeg kommen over 
de 469 miles og har sovet ret godt ca. 
6 Timer - en meget snild Opfindelse, 
disse Pullman Cars.

Vejret er klart, saa jeg kan gøre 
mig Haab om at faa en god Dag i 
Chicago. Har læst Romerbrevets 9. 
Kap. og holdt Andagt i Fred. Der er 
saa meget i mit Liv, der bedrøver 
mig, og som jeg aldrig faar Lys over, 
om jeg ikke helt kan lade min Herre 
Jesus raade for og i mig. Jeg mærker 
hans vanlige Bestræbelser efter at 
danne et Kor til Ære; men jeg gaar 
saa tidt min egen Vej og det bliver til 
Vanære, O, Gud tag al Magten i mit 
Liv!

Torsdag Aften Kl. 10.05 tog jeg 
Sovevognen »Pullman Car« til Chi
cago, hvortil jeg ankom 9.00 Mor
gen (Central Time: 1 Time bag efter 
Eastern Time) altsaa en Rejse paa 12 
Timer. Disse Pullman Cars er vid
underligt indrettede, 2 Køjer over 
hverandre, brede og magelige, jeg 
havde »lower Bed« - og her er samlet 
Kvinder og Mænd imellem hveran
dre, svære Tæpper fra Loft til Gulv 
danner fornøden Adskillelse. Det 
vanskeligste Punkt er Af- eller Paa- 
klædning, som den øverste bedst 
kan besørge i Toilettet eller oppe i 
Køjen; lige overfor mig laa en Dame 
med en Datter - og over dem en 
Herre - all right! - Efterhaanden 
som Køjerne Tømmes, slaar Nege
ren dem sammen, saa intet mere 
minder om Sengene, han har børstet 
ens Støvler og børster ens Klæder, 
tager sig af Kufferter o.s.v. og - faar 
en Quarter (%$) i »Tipp«. I Spise
vognen faar man Breakfast, om øn
skes; jeg ventede til Chicago, hvor
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Verdens travleste hjørne i 1921, State Street, i Chicago.

Mrs. Eriksen stod paa Banegaarden 
og tog imod mig. Efter at jeg havde 
faaet Rede paa, hvor Great Western 
Street laa (det vidste hun ikke), gik vi 
derhen, en lang Vej i Solhede, saa jeg 
blev drivvaad af Varme, jeg kom af 
med Taske og Frakke og fik Billet til 
Hampton. Derfra til et kinesisk Spi
sehus - op ad Marmortrapper til et 
meget ellegant kinesisk Lokale, hvor 
alt - undtagen Stole - var pragtfuldt 
udskaaret Arbejde, særdeles rigt 
indlagt med Perlemor. Her fik vi en 
dejlig Breakfast: Spejlæg, ristet 
Skinke, do. Brød, Kartofler, Kaffe. 
Derfra ind i nogle af de vældige 
Stores, bl.a. en af Woolworths 10 
Cts. Stores, Marshall Field & Co. 
Store, en af Verdens største og fine
ste, Masonic Temple, hvor vi tog op 
med Elevator 19 Etager og ad en 
Række Trapper højere op, omsider 
kom helt ud paa den øverste Top og 
fik i det klare Vejr en henrivende Ud
sigt over en Del af Chicago og Michi- 
gansøen, det var glimrende. - Videre 
gik Turen over »State Street«, hvor 
man fra »Madison Street« ser Chi
cago og de siger Verdens - travleste 
Hjørne, travlt var der - sikken et 
Menneskemylder.

Vi kom nær herved op paa Top
pen af en Bush (Omnibus) og kørte 
ud i Chicagos Stolthed Lincoln Par
ken. Det er ikke let at tænke sig no
get skønnere end den som den ligger 

der langs med Michigansøen, hvis 
Vand i Smaabølger legede paa Bred
den, - med skønne Træer og Buske, 
med dejlige Plæner og Blomster
grupper, med Statuer i Mængde, 
selv H. C. Andersen er her Statue af, 
med brede asphalterede Boulevar
der, overalt med høje, dekorative 
elektriske Lamper. Inde i Parken er 
en hel Zoologisk Have med alskens 
Dyr, ligesom i København, hvor vi 
ganske gratis fornøjede os. Efter at 
vi havde spadseret os trætte i al den
ne Skønhed, og atter hvilet ud paa 
Bænkene, søgte og fandt vi i Nær
heden »Moodys Bible Institut« og 
»Bible School«, hvor Helga har væ
ret et Aar.

Tog dernæst med »High Way«, 
den overjordiske Jernbane til Byens 
Sydende og videre med Sporvogn, i 
alt 11 miles fra City, til Sangeman 
Street, hvor Mrs. og Mr. Eriksen bor 
i en lille Villa. Her var jeg nogle Ti
mer, spiste dejlig Aftensmad og fik 
en Tur omkring i Eriksens Bil; og da 
Tiden nærmede sig, at jeg skulde af 
Sted, tog han med til Banegaarden. 
Jeg kan ikke noksom beundre disse 
Menneskers Elskværdighed, og hvor 
var Mrs. Eriksen udmærket til at 
skaffe mig noget at se i den knappe 
Tid.

Fra Chicago 10.30, skiftede i Oel
wein 6.15 Morgen og var i Hampton 
9.05. Jeg sov nogle Timer i Toget og 

gik siden til Spisevognen og fik mig 
en bedre Breakfast: Kornflakes m. 
Cream, boiled Eggs, Bread + But
ter, Coffee, 85 Cents + Tipp. - Stor
artet!!

Hampton Iowa er en By paa ca. 
4000 Indb. bygget herude paa Præ
rien, hvor kun Græs voksede og in
gen Mennesker levede for kun 50 
Aar siden, en smuk By, der særlig 
om Aftenen virker imponerende 
med sin flotte Gadebelysning og 
Bygninger og brede Gader. Bane
gaarden (der er for Resten 3) er et 
stort Træskur, dog ikke saa stort 
som Grønlunds gamle »Biograf«. - 
Frederik Lund var bleven forsinket, 
saa jeg gik og spurgte, om ingen 
kendte ham. Nej! End ikke et saa- 
dant Navn havde man nogensinde 
hørt, indtil jeg hittede paa at sige 
»Laand« - O, y es, Laand - You can 
phone to him here! - Naa, jeg for
langte ham ringet op, men alt imens 
tøffede han op foran Stationen, og 
Gensynet var hjerteligt.

Om i Byen, en Tur i Butikker og 
paa Posthus - til et Sygehus og fik 
Mrs. Lund med og rullede saa af ud 
paa Landet 5 Miles til deres meget 
smukke Farm, som jeg efter at have 
hilst paa Børnene fik set nogenlunde 
efter inde og ude. Jeg kan forstaa, de 
ikke kunde blive i Danmark, for som 
de har det derude - alt komplet. Et 
dejligt hvidmalet Træhus (det er næ
sten alle derude) med Kælder + 2 
Etager, øverst Soveværelser, i Stuen 
3 Værelser med Egetræsgulve, fint 
slebne og bonede, Køkken, Badevæ
relse, ny W.C., Entre ny Trappe. I 
Kælderen Centralvarmeanlæg, Vad- 
ske- og Vridemaskine med Motor, 
Vådske-komfur og desuden et stort 
Gasolinkomfur til Brug i den hede 
tid.

Og ude: Orden overalt. Gode Byg
ninger, tildels ganske nye. 4 Heste, 
65 Svin og Grise (sædv. ca. 100), 20 
Kreaturer (sædv. 45-50) ingen Faar, 
men Høns og Gæs. Bygningerne gør 
et egenartet Indtryk, høje er de med 
Hølade over Stalden, og ved Siden 
»Syltekrukkerne«, 2 vældige »Si
los«, der hver rummer 100 Tons hak
ket Majs med Stængler, Blade og 
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Kolber, til grønt Vinterfoder. Og 
Maskiner til Gødningens Læsning, 
Aflæsning og Spredning, til al Jord
behandling, til Høstning, Skæring 
og Indfyldning i Silos, til Hølæsning 
og Aflæsning, Tærskning, Rens
ning, til at fylde Korn i Sække og 
Halm i Laden eller i Stakke, Vægt 
til 10.000 Pund og meget, meget 
mere.

Farmen, der har 80 Acres = 60 
Tdr. Ld., havde han solgt for 33.000 
$ og købt den tilbage for samme 
Pris; der var sidste Aar avlet 7-800 
Tdr. Majs + en Del Havre, Hø 100 
Læs foruden Græsning til Kreatu
rer, Heste og Svinene, der gaar me
get ude. Svinene var ræverøde og 
langhaarede, andre havde sorte, in
gen hvide som de danske, de var hel
ler ikke saa lange som danske, men 
højere. Om alle Marker var Hegn af 
svær galvaniseret Jerntraadsflet- 
ning.

Her havde jeg 3 fornøjelige Dage 
hos Frederik Lund og hans Hustru 
Kathrine med deres Børn Lydia, 
Laura, Martha og Karlen Hans 
Egede, der ogsaa var med over At
lanten.

Vi bilede over til Kirken, lidt der
fra og saa den og Kirkegaarden. Der 
er 2 danske Kirker nær hinanden 
»Den danske« og »Den forenede 
danske«, svarende nogenlunde til 
grundtvigsk og Indre Missions, den
ne var den grundtvigske, en smuk 
Trækirke med Klokketaarn, ind
vendig omtrent som Kirker i Dan
mark. Vi besaa Forsmlingshuset, et 
stort Hus med Spisesal og Køkken i 
Kælderen. Under de 4 Hjørner ligger 
4 store Sten, hvorpaa læses: Slesvig, 
Jylland, Fyn, Sjælland. Kirkegaar
den ligner danske. Præsteboligen 
med 10 Acres Land ligger lige ved. 
Her bor Pastor N. Juhl med sin Hu
stru og en meget forkælet Datter paa 
ca. 7-8 Aar, og her drak vi Kaffe. Var 
siden i en anden Farm hos en Enke 
og kom paa Vejen forbi Skolen - her 
er 2, og de har Klokkespir med 
Klokke, der ringer sammen som i 
Danmark til Gudstjeneste, men her 
til Skole, 3 Gange.

Næste Dag var vi alle i Kirke til 

dansk Gudstjeneste og fik en - for 
Resten ikke daarlig - Prædiken om 
Vidnesbyrdet; vi var jo »Kristne« 
alle - !?

Efter Gudstjenesten rullede en Bil 
efter en anden ind i Fr. Lunds Gaard, 
saa her efterhaanden samledes vel 25 
Danske til Middag. Eftermiddagen 
tilbragtes med Samtaler og Sang, en 
Mængde danske Salmer.

Mandag var vi om Eftermiddagen 
hos Kr. Lund, en Broder til Fr., ikke 
langt derfra og om Aftenen hos Pe
der Møller paa en stor Farm, 400 
Acres, hvor der atter kom en 
Mængde Danske, indbudme i An
ledning af en Danskers Besøg i Iowa. 
Ogsaa her var et dejligt Hjem, et af 
de smukke grundtvigske. Foruden 
Peder Møller, der blev Enkemand ef
ter at have boet herovre i Amerika i 
ca. 45 Aar, er her de voksne Børn: 
Anna og Ida, Benjamin og Esra; en 
3. Datter Dagmar er i Santhalistan 
som missionær. Jeg fik her noget af 
den mest velsmagende Mad, jeg har 
faaet i Amerika. Men straks efter 
Aftensbordet maatte vi køre til Sta
tionen, da Vejen var daarlig efter 
Tordenbyger. Fik dog god Tid. To
get gik 10.02, og Kl. 11 næste Dags 
Aften var jeg i Swissvale (Broder 
Gunnar tog imod mig i Pittsburg) 
hvor alt stod vel til.

Det har været en overordentlig 
Tur 200 Mile (800 miles) her fra ind 
paa Prærierne - og godt er det at 
være her i Swissvale igen.

Nu først synes jeg, jeg har set no
get af Amerika, baade: Pennsylva
nia, Ohio, Indiana, Illinois og Iowa 
har jeg rejst igennem og set en Del 
af; det er da mere end ingen Ting. 
Good by!

Mandag 16. Maj 1921, 
2. Pinsedag
Var i Lørdags med mine tre Sø
skende en Tur i Bil - 3 !4 Time i et 
Træk - en meget smuk Tur, hvor jeg 
ogsaa fik set en Del af Byen, jeg ikke 
før havde set. Vi var bl.a. i Kenny- 
wood Park, en meget stor Park, der 
for største Delen henligger væsentlig 
i Naturtilstand, kun med fine Veje. 
Inde i den ligger paa det højeste 

Punkt i dette Country Pittsburghs 
Observatorium; der tog vi et Par Bil
leder af os selv. Men hvor er dog 
Pittsburgh smuk, nu da Træerne er 
sprungne ud og staar med deres lyse 
Løv, Træer, mange og store Træer, 
Græs, tætklippet og meget af det - 
Klipper, Floder, Broer - og imellem 
alt dette Husene strøet, allesammen 
med Gavl mod Gaden og i Villastil, 
omtrent alle, med aabne Verandaer 
med store Søjler mod Gaden - ja, li
gefrem strøet ligger de. Jeg er aldeles 
betaget af al den Skønhed, jeg finder 
her, og det hvadenten man kører i 
Sporvogn eller Bil. Kun visse indre 
Bydele er hæslige. Stenørkener, 
værre end København.

I Gaar Pinsedag var Gunnar og 
jeg i den lutherske Kirke i Pitts
burgh. En meget smuk Kirke med 
Alter, Altertavle, Knæfald, Prædi
kestol, Orgel o.s.v. Præsten i Kjole 
og Krave, begge Dele noget ander
ledes end i Danmark.

Der var ellers ikke meget for mig 
at faa: Kun 2 Salmer, Melodi ube-

Programmet til pinsegudstjenesten 15. 
maj 1921 i »First English Evangelical 
Lutheran Church« i Pittburg.

Wat English Euangeliral 
Eirthnatt Qlljurrfj

GRANT STREET, NEAR SIXTH AVENUE 

Pittsburgh, Pennsylvania

REV. CHARLES P. MacLAUGHLIN, D. D., 
Pastor

REV. FRED L. COLEMAN, Peddapur, India 
Missionary Pastor

MAY FIFTEENTH. NINETEEN TWENTY-ONE 

THE FESTIVAL OF PENETCOST—WHITSUNDAY 

Chief Service 10:45 o’clock.

ORGAN—Berceuse Kinder

THE SERVICE—Page Common Service Book.

"in the name of the Father, and of the Son. and of the 
Holy Ghost. Amen."

THE INTROÏT—Page { }THE KYRIE
THE CONFESSION OF SINS

GLORIA IN EX CELS IS “Glory be to God on High!"
THE SALUTATION THE COLLECT FOR THE DAY
THE EPISTLE—Acts 2:1 — 13

ANTHEM—The Wilderness Goss
THE GOSPEL—John 14.23-31

THE CREED HYMN 141
S FLRM ON—"The Highest Good"
OFFERTORY THE OFFERING
ANTHEM'—Come, Holy Ghost, our souls inspire Constance

THE GENERAL PRAYER ANNOUNCEMENTS HYMN 140 

THE BENEDICTION SILENT PRAYER THE DOXOLOGY 

ORGAN—Sortie Ropartz
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kendt, en hel Del Solo og Korsang af 
4 St. (2 M. + 2 Kv.), der var bange 
for at lukke Munden op. Præsten 
var baade snøvl og gjeddemundet, 
saa jeg kun forstod et Ord hist og 
her. Tror nok jeg var ved at blunde 
lidt - meget lidt.

Her taget som sædvanlig Kollekt; 
men jeg undredes paa, saa ussel for 
Mennesker i denne store og meget 
kostbare Kirke. Præsten stod ved 
Udgangen og bad os komme igen.

Om Eftermiddagen spadserede 
Kirstine, Moses (med Barnevogn) og 
jeg en smuk Tur i en Del af Swiss
vale, jeg ikke før har set, en ligefrem 
vidunderlig smuk Tur. Jeg maa have 
Billeder derfra.

Tirsdag 17. Maj 1921
En meget smuk Dag igen. Har været 
»on the Hill«, min sædvanlige Mor
gentur, og tog et Billede af en Nybyg
ning. Jeg har flere Gange undret mig 
over det tynde Træ, der bruges til 
Husene; jeg har endnu ikke set et 
Stykke Tømmer, kun Brædder - og 
ofte helt tynde »Gulvbjælker« 1 

% x 7 tommer og Tagspær 1 x 5 
tommer, ja, maaske endda klejnere. 
Prøvede saa i Dag at fæste noget paa 
en Plade.

I Aftes var jeg med Gunnar og 
Moses i Westinghouse for første 
Gang, og det skal ogsaa være den 
sidste, for det er uoverkommeligt. Vi 
vandrede i 3 stive Timer og saa og 
saa - og saa kun en Brøkdel af denne 
uhyre Virksomhed, hvor der arbej
der 20.000 Mand, over 500 Ingeni
ører, 50 Sagførere, 7 Læger o.s.v. - 
hvor de jævnt hen fortalte: her er 
550.000 Kilowatt, her 400.000, her 
350.000, her 300.000, her 30.000 
KW, her er en Maskine med 2 H. K. 
o.s.v. Jeg meldte Pas overfor en saa 
uoverskuelig Virksomhed, men 
brugte naturligvis Øjne og Ører, me
dens jeg var der. Jeg saa dem bygge 
elektriske Lokomotiver, Dynamoer 
og Motorer saa store som huse og 
saa smaa, at man kunde holde dem i 
en Haand. Jeg saa disse kæmpe
mæssige Stykker paa Drejebænkene 
af eventyrlige Dimensioner - og 
Høvle - og Boremaskiner tilsva

rende. Jeg saa min Brors »Office« 
og sad der længe i de morsomme, 
men meget bekvemme Kontorstole. 
Her var Diktafon, Skrivemaskine 
(Skjult under en Bordplade), Venti
lator, Telefon naturligvis, o.s.v. Jeg 
var i hans »Testingroom«, hvor de 
vanskelige og farlige Prøver finder 
Sted, og saa ham sende Gnister med 
300.000 KW - eller frembringe Lyn. 
Og jeg saa meget mere, saa vældige 
Fabriksgulve af Staal, afhøvlede og 
med Riller, saa Arbejdsmaskiner 
kunde flyttes og fastgøres hvor som 
helst. Saa Kontorbygningen, hvor 
Marmortrapper og Vægge skinnede, 
og vilde man hurtigere op igennem 
de mange Etager, var der selvfølgelig 
Elevatorer.

Klokken 914 tog vi hjem, alle tre 
noget trætte, tror jeg nok. - Jeg un
dredes vistnok mest over, at en saa 
stor Virksomhed kun er ca. 35 Aar 
gammel, begyndt ganske smaat af en 
enkelt Mand. - Gunnar har været 
der i 17 Aar.

Så vidt jeg husker...

Nogle erindringer fra min 
barndomsby Skjern
Erindringsbilleder fra Skjern i 1930’erne, især om Skjern Private Realskole

Knud Thorkild Nielsen

Der skete såmænd ikke så meget for 
børn - men hvert år, når issæsonen 
var forbi, kunne man få en gratis 
ispind på Skjern Mejeri, hvis man 
havde klippet en annonce ud og skre
vet navn, adresse og alder på sedlen - 
det var 10 øres is - de var godt nok 
lidt grynede i konsistensen, men det 
var da flot - en 10 øres ispind gratis. 
Ørum var nu flink.

Overlærer Arendt havde bestilt H. 
C. Andersen-fortolkeren Jacob Tex- 
iere, der var klædt ud som den store 
eventyrdigter, og han kunne fortælle 
alle de mange eventyr - børnene sad 
på rad og række i sangsalen på gul
vet, men alle lyttede.

Det var dårlige tider for landbru
get, man talte om krise, og nogle 
sagde, at landmændene bandt en 10

kr.-seddel i halen på hver eneste gris, 
de sendte til slagtning - man fik svi- 
nekort, som gav lov til at levere så og 
så mange svin. Men nu skulle svi
nene ikke længere sendes med tog 
til Esbjerg - fordi den gode bogtryk
ker J. Strandbygaard havde for
handlet sig frem til et nyt slagteri i 
Skjern med de engelske brugsfor
eninger.
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Skjern FDF1931 står der på smedemester Børge Hansens hvidbluse (forrest i 
midten), men billedet er taget i 1934.

På billedet ses yderst til venstre kredsfører H. Kruse. I forreste række ses 
Børge Madsen, Harry Jensen »Lange Harry«, Børge Kamp, Axel Jacobi, Peder 
Moesgaard Pedersen, og yderst til højre i 1. række Poul Quirin Nielsen.

12. række er nr. 2 fra venstre Holger Bennetsen, Kristian Petersen »Hytten«, 
K. T. Nielsen, Svend Gundtoft, Poul Grene, Bent Ingolf Christensen og Svend 
Ove Nielsen. Fanebæreren er Niels Moesgaard Pedersen.

Et svineslagteri i Skjern - det lyk
kedes! C.W.S. stod der på facaden, 
og det betød Cooperative Wholesale 
Society - men det var der ikke mange 
i Skjern, der kunne udtale, så vi 
sagde bare Svineslagteriet. Hver 
morgen kl. 6 og hver eftermiddag kl. 
5 fløjtede maskinmester Knudsen, 
ved at lukke damp ud gennem fløj
ten. Det var næsten ligeså præcist 
som Peder Korsgaard - kirkebetjen
ten - der sørgede for, at solen blev 
ringet op og ringet ned. Såvidt jeg 
husker, fulgte han solens op- og ned
gangstider, som de fremgik af Uni
versitetets Almanak. Heri kunne 
man også læse om cykellygtens tæn
dingstider, det var jo let efter dyna
molygtens indførelse - men har nok 
været sværere, da karbidlygterne 
var de mest anvendte. Alt gik sin ro
lige gang, det sørgede politibetjent 
Jakobsen for.

Der var kun een præst - sogne
præsten - Søren Andersen hed han. 
Senere i 1931 kom Søren Nielsen Sø
rensen Gundtoft og senere endnu en 
Søren - Søren Bækgaard 1938-1947.

Kordegnen hed L. Pedersen, store 
lærer Pedersen - han efterfulgte 

overlærer F. H. Lillelund, der døde 
1. maj 1929 - 45 år gammel.

Kordegn L. Pedersen har skrevet 
Skjern Sogn Historie og seks hun
drede års trosliv - det er absolut læ- 
seværdige bidrag til Skjern sogns hi
storie. L. Pedersen var også bibliote
kar, både medens biblioteket var på 
teknisk skole i Tværgade og senere, 
da det flyttede ned på Kirkeskolen.

I. M. holdt deres møder i Mis
sionshuset på Finderupsvej, »Gol
gatha«. Her gik man også til præst i 
den lille sal. Vi var pastor Gundtofts 
sidste konfirmandhold i Skjern og 
blev konfirmeret 3. arpil 1938.

Luthers Missionsforening holdt 
møder i Missionshuset i Nørregade/ 
Storegade (nu Danmarksgade), og 
Evangelisk Luthers Mission holdt til 
i Missionshuset på Nørreallé, »æ 
Skraavejs-mission« kaldet, fordi det 
var en skrå vej fra Bredgade til Ny
gade.

Børnenes symøder blev på skift 
holdt hos de respektive damer på 
omgang - de store hos fru Nico Frø
lund og de små hos Katrine Lyder el
ler den, hvis tur, det nu var.

Søndagsskole - hver søndag kl. 

13.30-15.00 og engang imellem øn
skede man, at man var Ib, der gik på 
stylter udenfor i Kjærs Allé.

Årets store dag i søndagsskolen 
var, når soldatermissionær Kühle 
kom på besøg - så fik man en bog, et 
lille hæfte med forskelligt farvede 
blade. Der var en hvid side, en rød 
side, en guld side og en sort side - og 
så lærte man et vers, som man så 
skulle huske til næste år, når Kühle 
kom igen.

På forsiden af det lille hæfte var et 
billede af en due i en klipperevne. - 
De farvede blade skulle vise farven i 
vore hjerter - sort var nok det dårlig
ste - guld var jo flot - så skulle man 
vælge, og så kom verset om duen i 
klipperevnen - »frygter jeg af al min 
evne - hånd, som aldrig glipper - 
hold mig fast«, frit citeret efter hu
kommelse - men et og andet har jeg 
utvivlsomt glemt i de 60 år eller 
mere, der siden er forløbet.

Fra FDF-tiden
I 1934 fyldte alle de, der var født i 
1924, 10 år - det var vi mange, der 
gjorde. 10-års dagen var en magisk 
dag, og samme dag skyndte man sig 
om til kredsføreren i FDF - han var 
trafikassistent ved D.S.B. og hed 
Hans Kruse. Kruse boede på Ama
ger på Chr. Hansensvej. Her fik man 
så medlemskort, det første, og man 
købte en hvid bluse, og så kunne 
man deltage i alle FDF-arrangemen- 
ter sammen med de store. Der var 
kredsmøder på K.F.U.M. i Øster
gade, der hvor Østergades bageri lig
ger, der var marchture og patruljeaf- 
tener, hvor man lærte kornsorterne 
at kende og slå knob og spinne med 
en lasso. Om vinteren var der gym
nastik i Byskolens gymnastiksal. Der 
var orkesterprøveaftener på kurve
mager Lauridsens værkstedsloft. 
Bygningen, der nu er revet ned, lå på 
P-pladsen bag Nygades Grill.

Lagerist Madsen havde ryddet så 
meget op, at vi kunne være der imel
lem kurvestolene.

I det første år dirigerede L. P. 
Lauridsen - uden det helt store held. 
»Drenger« sagde han, »nu ta’r vi 
den først uden fortegn«. Det lød 
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ikke godt, og vi kendte næppe no
derne, men mange havde godt gehør.

Senere fik vi Jens Møller fra Eng
havevej, han var meget musikalsk, 
og man lærte noget hver aften.

Programmet var meget begræn
set. »Vort hjem du danske jord«, 
»Kongernes Konge«, »Britta Polka« 
og én mere, som vi spillede ved ju
letræets fod foran Skjern Bank. Me
lodien er i mine ører identisk med 
»Deutschland, Deutschland über al
les«, og det var jo ikke så godt i 1939. 
»Gud bevare Danmarks rige«, hed 
melodien fastholdt både FDF og 
Dagbladet - men alligevel.

Min ældste broder spille tuba, 
min broder Svenne spillede kornet. 
Jeg havde plaget for at få lov til at slå 
på trommer, men det valgte man 
Preben Scheel Poulsen til, og han var 
også bedre, helt klart!

Som plaster på såret fik jeg bæk
kenpartiet. Der stod jeg så med de 2 
messingbækkener med læderstrop
per og faldt engang imellem for tid
ligt ind, og ved andre lejligheder 
kom jeg måske en takt for sent. Hele 
tiden kritiserede man, at jeg slog alt 
for hårdt og lagde både for megen 
sjæl og for mange kræfter i, så suc
cessen kom aldrig i hus for mit ved
kommende.

Man fandt andre opgaver, som jeg 
skulle løse. Det var noget med en 
fødselsdagsforening, hvor jeg hver 
gang, der var en forælder, der var 
medlem af fødselsdagsforeningen, 
fyldte år, skulle jeg så vaskes og 
trække i hvid bluse - senere i væb
neruniform og cykle om til fødse
laren, aflevere en konvolut med en 
hilsen fra FDF, og så skulle jeg have 
en 2 kr. med tilbage til Kruse eller en 
anden fører.

Det var godt nok træls - også når 
man af ens gode forældre var an
taget som udbringer af »Et ord med 
på vejen« og fået hele Østergade fra 
Finderupsvej og ud til det sidste hus, 
der lå, hvor nu Gartnerhaven er byg
get. Hvert hus og hver lejlighed et 
eksemplar. At det var ulønnet, brok
kede jeg mig over.

Det bedste var marchturene og cy
kelturene til blokhuset i Stauning - 

alle tiders fristed - som desværre 
blev afhændet. Det var en skam. 
Hvert år ved januar - mønstring og 
oprykning var vi vel 175 drenge. I fe
bruar slog vi katten af tønden enten 
hos. Knud i Aanum eller hos Thom
sen i Korsgaard, eller hos Bøjle Niel
sen i Marup.

Tiden på realskole
Så kommer vi frem til den 1. maj 
1936. En skelsættende dato.

Vi var kommet hjem fra Vejers i 
lørdags. Vi skulle begynde det nye 
skoleår på Skjern Private Realskole, 
Bredgade 13, nu KFUM’s bygning, 
kaldet »Cirklen«. Skjern Private Re
alskole er startet 1. september 1918 - 
årstallet stod i romertal på facaden 
mod Bredgade. MCMX osv. En stor 
pæn bygning med en stor trappe op 
til hovedindgangen. Her stod en lille 
solbrændt mand uden mange hår på 
hovedet, gråt jakkesæt og knækflip. 
Jeg sagde pænt goddag, og fik så i 
bestemte vendinger at vide: »Nye 
elever henvises til elevindgangen i 
skolegården«, og så måtte man jo 
ned bag skolens nordgavl, forbi de 
grønmalede lokummer - og så ud i 
skolegården - igen op ad en stejl ud
vendig trappe til man havnede i en 
rummelig forgang. Der var en rund 
hvælving midt i lokalet, gul limfar
vet med inskriptionen: »Gud Herren 
er Sol og Skjold«.

På væggene i ansigtshøjde hang 
en træliste med knagerækker, sådan 
nogle i kraftig fjederstål, bøjet, så 
der både var plads til hus og frakke 
og holdt sammen ca. midtpå af et 
ansigt, en maske, der var slået på 
med et søm gennem munden. 
»Tak«, tænkte jeg, »her er det vist 
om at holde bøtte«, så ens maske 
ikke ender som knagerække.

Det er første skoledag i det nye år. 
Det vrimler ind med elever, der skal i 
1., 2., 3. og 4. real. 112 elever kom 
der, så vidt jeg husker. Da vi var stu
vet godt sammen i forgangen, stod 
skolens bestyrer et par trin op ad 
trappen, der førte op til privaten. 
Han bød os velkommen, og gav os 
nogle få retningslinier om adfærd og 
opførsel og sagde, at så synger vi nr. 

64 i Salmebog for Kirke og Hjem. 
Nr. 64 det er side 75 - alle synger 
med. Og så sang vi alle 7 vers, først 
de 5 vers og efter en kort andagt de 2 
sidste af »I østen stiger solen op«. 
Medens vi fik salmebøgerne fundet 
frem og bladret op på nr. 64, blev der 
trukket et orgel frem - der lå et grønt 
klæde over tangenterne. Johs. P. 
Andresen & Co., Ringkøbing, stod 
der med gule gotiske bogstaver på 
klædet.

Skolebestyreren satte sig på en 
klaverskammel og trådte i pedalerne 
og sang for, så det kunne høres.

Da morgensangen var færdig 
sagde hr. Bjerrum - for sådan skulle 
man titulere skolebestyreren. Ikke 
lærer Bjerrum. »Hvilken tiltale«, 
sagde skolebestyreren hr. Bjerrum til 
de formastelige, der bare sagde læ
rer Bjerrum.

Jeg tænker i dag i 1994 på unge, 
der siger du og fornavn: »Du Johs« - 
ville i 1936 have afstedkommet et 
kursus i takt og tone - det forekom 
aldeles utænkeligt. Høflighed koster 
ingen penge.

Så gik vi i klasserne, der var fire 
lokaler, ferniserede gulve, en forhøj
ning med kateder og en stor sort 
tavle.

2 klasseværelser vendte ud mod 
Bredgade, 2 vendte ud mod skole
gården, det ene var fysik- og kemilo
kale og havde også en zoologisk 
samling.

Sløjd havde vi jo ikke på realsko
len og heller ikke håndgerning. Fod
bold blev spillet på en mark bagved 
tennisbanerne, og om vinteren 
havde vi gymnastik i Byskolens 
gamle gymnastiksal - det var efter at 
Byskolen var færdig med undervis
ning kl. 16, så vi var først færdige 
ved 17.30 tiden, de dage vi havde 
gymnastik.

I forgangen var der to smalle vin
duer - et på hver side af hovedind
gangen. Vinduet til venstre set inde
fra var lærer Peder Bitsch’s, det til 
højre var frk. Thornbergs. Lærer 
Hans Hammer havde en brun læder
mappe, skoletaske, stående under 
trappen ved siden af harmoniet. Læ
rerværelse fandtes ikke.
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Dengang var en kantine ganske 
unødvendig. Vi var jo ikke kommet 
på en realskole for at spise. Vi fra 
byen kunne jo let nå hjem i middags
pausen. I frikvartererne kunne vi nå 
at løbe over til fru Eskild Kirke- 
gaard, der havde en lille butik i huset 
ved siden af 13. banesektion - nu læ
gehuset Foged og Gjessing. Her var 
butikken altid fyldt af elever. Ud
valget var begrænset, spejderhagl, 
salmiakpastiller, alteabolcher, sneg
le og snitter. Og så var betjeningen 
meget venlig, og fru Kirkegaard var 
ikke bange for at give kredit, og gæl
den blev så skrevet op på et stykke 
karton, som man ellers brugte til at 
bære flødeskumskager på; så stod 
der: Svend Ove kr. 0,50, Else J. 0,25, 
Bent 0,60 og alle vi andre med hvert 
et beskedent beløb, som blev betalt, 
når man fik lommepenge.

Skoleplanen var lagt efter togene 
og rutebilerne, og de havde af hen
syn til de skolesøgende lagt afgange 
efter kl. 16, så eleverne kunne nå 
at gå fra Realskolen til Skjern sta
tion og rutebilerne, der dengang 
holdt til på en grusplads foran 
Skjern Bank. Senere fik man et ven
teværelse ved siden af den gamle rej
sestald.

Og hvor kom eleverne så fra? Fra 
Spjald, Grønbjerg, Ørnhøj, Stau- 
ning, Lem, Dejbjerg, Astrup, Faster, 
Borris, Troldhede, Kibæk og Studs- 
gaard. Nogle startede hjemmefra 
ved daggry for at nå rutebilen, så de 
kunne være i Skjern ved skoletidens 
begyndelse - andre cyklede. Mange 
havde en god times rejsetid hver dag 
både hen og hjem. Enkelte elever 
cyklede en snes kilometer hver vej - 
til og fra skole.

Vi sang morgensang hver dag, og 
fik oplæst dagens tekst hver dag.

Der var meget at lære, og man 
lærte meget. Lærerne var usædvan
lige - havde akademiske uddannel
ser og var håndplukkede af skole
bestyreren. »De var lærde folk«, 
sagde man.

Dygtige lærere
Skolebestyreren hr. Bjerrum var 
som allerede nævnt en fremragende 

pædagog. Vi havde ham i dansk, 
tysk og religion; han var en god for
tæller, der fik alle til at lytte, og var 
man fraværende et øjeblik, var hr. 
Bjerrums velrettede skud med en 
stump kridt så sikker, at det traf lige i 
centrum.

De tyske remser kunne vi alle 
udenad, mange kan dem endnu: 
»An - auf - hinter in - neben - über - 
unter - osv.« »Durch - für - gegen - 
ohne - wieder - um - kennst du nicht 
den akkussativ, dann bist du wir
klich dumm«.

Kasserollebøjningen med de 5 e’er 
og 11 n’r - det blev terpet så det sad 
fast. Oplæsning, oversættelse, 
gloser. Og der var også tid til at 
få fortalt om Tyskland fra hr. Bjer
rums rejser til landet. Men lidt 
komisk fandt jeg nu: »Om det var 
første eller anden gang«, hr. Bjer
rum havde den oplevelse, huskede 
han ikke, men »det var vist en af de 
første« eller var »det en af de sid
ste«. Det var vel også lige meget, 
tænkte vi og regnede ud, at hr. Bjer
rum nok havde været der 3 gange el
ler flere.

I dansk gennemgik vi alt fra Saxo 
og den ældre Edda, folkeviserne, Pe
der Palladius, Leonora Christine, 
Kingo, Holberg, J. H. Wessel - og 
jeg kan endnu citere »Smeden og ba
geren«. Moralen for bageren var jo: 
»Beredt til døden altid være, den 
kommer, når du mindst den tænker 
nær«, og for slagteren: »Du slagter 
som har yppet tretten, to mark er
lægge her i retten«.

Dansktimerne gav mange lyst til 
selv at gå på jagt i den danske littera
tur: Adam Oehlenschlager, Hakon 
Jarl, Blicher, Søren Kanne og æ 
Bindstouw, Carsten Hauch, Sø
strene på Kinnekullen, Paludan 
Müller, Adam Homo og meget 
mere. Det vil blive for trættende at 
remse op.

En dansklærer af format. Jeg kan 
se ham endnu på katederet; timerne 
fløj af sted.

Jeg har aldrig været nogen ørn til 
matematik, aritmetik og geometri; 
det var volapyk for mig. Regning var 
ok.

Om karakterer
Vi havde jo terminsprøver, men jeg 
opnåede aldrig samme gode karak
terer, som mine søskende, jeg fik 
også kun beskedne indtægter i ka
rakterpenge. Senere har jeg så trø
stet mine gode forældre med, at når 
vi lagde alle søskendes karakterer 
sammen og delte med 5, det var vi 
fem ældste, så kunne vi lige få ud
mærkelse i gennemsnit, og det var 
jeg så godt tilfreds med.

Lærerens bemærkninger i karak
terbogen havde min fader mange 
kommentarer til, men bogen inde
holdt jo en linie nederst, hvor der 
stod: forevist - dato og navn, man 
skulle have en underskrift!

Eleverne gik undertiden ud og kig
gede i Bitsches sorte bog, der lå i den 
venstre vindueskarm. Heri stod klas
serne skrevet op: 1 elev på hver linie - 
2 sider til hver klasse, nogle små ru
brikker med dato øverst og så nogle 
underlige tegn, som den gode Peder 
Bitsch (troede) at have for sig selv - 
der var:
□ ug □ ug-? A mg+ A mg 
A mg-? F g+ Tg F g?

Jeg er lidt i tvivl nu 55 år efter om 
mg alligevel var en cirkel og/eller var 
det tg.

Jeg kan høre Peder Bitsch sige: 
»Ja, du får et redningsbælte - tg - og 
så kan du få en times eftersidning i 
dag kl. 16 på Syskolen.

P. Bitsch havde værelse hos frk. 
Anna Hansen, Syskolen, nu Engha
vens køkken. Dengang et dejligt syd
vendt værelse i villa »Solfryd«. Jeg 
har været der ofte, man lærte jo 
også noget ved at sidde efter. Peder 
Bitsch havde bier, og da vi efterhån
den kendte hinanden godt, fik jeg i 
stedet for eftersidning tilbudt at 
hjælpe ham med at ordne bistader. 
Jeg var skrækslagen, og er den dag i 
dag bange for bier. Det eneste der til
trak mig var at ryge bipibe.

Frk. Thornberg var bornholmer. 
En både myndig og dygtig lærerin
de. Vi havde frk. Thornberg i geo
grafi, zoologi og botanik. Frk. 
Thornberg boede på 1. sal ovenover 
barber Madsen på Amager - lige un
der tunellen - 2. hus på venstre hånd.
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Poul Grene og K. T. Nielsen i haven hos P. Grene på Aanumvej inden afrejsen til 
Norge.

Vi var nok ikke skolens roligste 
klasse. Engang jeg var oppe i geo
grafi og her afleverede, hvad jeg 
kunne, med tydelig »bornholmsk 
accent« - hvad frk. Thornberg ikke 
fandt morsomt, fik jeg på tydeligt 
dansk i karakterbogen: »K.T.’s ev
ner er udmærkede, men resultatet 
forringes af urolig og forstyrrende 
væremåde«. Det tog mig lang tid at 
få mig forklaret og få min fader til at 
underskrive. Frk. Thornberg blev se
nere gift med en lektor Nissen i 
Hjørring. Og min afskedsreplik til 
min gamle lærerinde blev da også: 
»Tak for årene, husk »nissen flytter 
med.«

Apropos
Jeg er i gang med mit indlæg til År
bogen. Og medens jeg skriver dette, 
læser jeg i avisen:

»Min kære mand, fhv. sproglæ
rer, Hans Hammer, er død 93 år 
gammel, Anne Hammer.
Bisættelsen har fundet sted 8. au
gust 1994

og så vælder minderne frem.

Hammer er således født i 1901 og har 
været 35 år gammel, da vi begyndte 
på Realskolen.

Hans Hammer var nok den dyg
tigste engelsklærer, jeg nogensinde 
har haft. Selv på Købmandsskolen i 
København med eminente sproglæ

rere, kgl. translatører, de overgik 
ham ikke. Hammer havde været på 
universitetet i England, Cambridge 
eller Oxford.

Alle, der har haft H. Hammer 
som engelsklærer, bliver rost for de
res perfekte udtale og perfekte 
grammatik. »Mændene stod med 
deres piber i deres munde« - »The 
men stood with their pipes in their 
mouth«.

H. Hammer var ivrig pibe og ci
garetryger og havde et hav af gode 
jazzplader. Han havde først et væ
relse hos Aitsi Jensen over for sko
len, senere en 1. sals lejlighed hos 
National Pedersen ved siden af sko
len.

H. Hammer påstod, at han havde 
2 røde »H’er« på brystet. Det viste 
sig at holde stik - det var to vaskeri
mærker H.H., der stod for Hans 
Hammer. Vi havde også Hammer til 
fransk og historie.

Til Norge
Fransk blev jeg aldrig god til; for lidt 
flid og for mange snydegloser. Da 
mine 2 ældre brødre var habile, også 
til fransk, fik de i 1939 som beløn
ning en rejse til Paris. H. Hammer 
ville til Norge. Poul Grene og jeg 
spurgte så, om vi ikke måtte komme 
med. Det havde han intet imod, og 
så cyklede vi fra Skjern til Videbæk i 
øsende regn. Poul Grene havde tabt 

sin regnfrakke, vi købte en ny oil
skind i Videbæk, cyklede videre 
mod Viborg, hvor vi overnattede på 
vandrerhjemmet. Næste dag nåede 
vi Frederikshavn og gik ombord i Pe
der Wessel (Peder Bræk kaldet). Vi 
ankom til Larvik næste morgen, 
cyklede rundt i Norge en fjorten da
ges tid, boede på vandrerhjem, hvor 
man ikke måtte slukke lyset. Norge 
havde strøm nok fra elvene. Det gik 
godt, og vi nåede Gaustatoppen 1826 
m over havet. Heroppe kostede en 
sodavand 3 øre, nede i Rjukan 25 
øre, så vi ventede med at slukke tør
sten, vil vi kom ned. Det gik lidt for 
hurtigt for os, idet vi faldt i en sne
bræmme og kurede ned med hoved 
og ryg på den gode majs og med me
talstængerne som meder - godt det 
gik, som det gjorde.

Vi havde hver fået 150,- danske kr. 
med. Det slog fint til, dvs. vi klarede 
os for under en 10’er om dagen incl. 
billetter, logi, mad etc. Og så havde 
vi endog købt små gaver med hjem til 
forældre og søskende. Det var en 
meget fornøjelig tur. Kun een gang 
sagde Hammer til mig: »Hold så 
kæft!«, da vi sad ved et vandfald, og 
jeg snakkede som et\ - Hammer 
tænkte på en pige - en elev på skolen 
- Anne hed hun, og senere blev hun 
fru Hammer. Poul Grene har lige 
fortalt mig, at vandfaldet hedder

Under turen til Norge tog K. T. Nielsen 
dette billede af Poul Grene og lærer 
Hans Hammer.
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Klassebilledet fra 1939.1. række fra venstre: Gerda Johnsen, Lærer Ulnitz, lærer 
P. Bitsch, skolebestyrer Johs. Bjerrum, lærer H. Hammer, lærer C. C. Gøtsche 
og Elna Sindberg.

2. række fra venstre: Johs. Moesgaard Pedersen, Henny Frederiksen, Erik 
Bækgaard, Elmar Ravn, Grethe Hansen, Ebba Bøgeskov og Maren Bitsch Lar
sen.

3. række fra venstre: Poul Grene, Karsten Kristensen, Axel Rindum, Aage 
Rindum, Harry Jensen, Ragnhild Hauskov, Sv. Ole Østergaard, Erna I. A. Pe
dersen og Egon Heldgaard.

Bagerste række fra venstre: Chr. Lind, Holger Bennetsen, Gunnar Sørensen, 
K. T. Nielsen, Kaj Berthelsen og Sigfred Jacobsen.

Vöringfoss og er beliggende i Eid- 
fjorden.

1936
Der skete alligevel noget i 30’erne i 
Skjern, som jeg aldrig helt har for
stået.

11936 kom en ny bevægelse til lan
det, også til Skjern - Oxfordbevæ- 
gelsen hed den. Navnet er fra en 
»højkirkelig« retning fra 1921. Be
vægelsen tilstræbte at fremkalde en 
moralsk omvendelse - bevægelsen 
anbefalede indbyrdes syndsbeken

delse - »samdeling« og stille stunder 
med »førelse«.

Til Danmark kom i 1935 et inter
nationalt hold, som begyndte en 
energisk vækkelseskampagne. Se
nere gik bevægelsen over i sociale 
opgaver. »Landsforeningen til ar
bejdsløshedens bekæmpelse«, og se
nere fandt man så slagordet »Mo
ralsk oprustning«. Georg Feder og 
de andre talere havde vist altid fulde 
huse.

De, der færdedes ude om aftenen, 
mødte ofte i bybilledet en rank 
herre, gentleman, der lignede Ha

rold Lloyd - bemeldte gentleman var 
kun iført borzalinohat, vest og 
skjorteærmer uanset årstid. Det var 
grosserer H. Holmstoel, der luftede 
hunden - »Per« hed den vist.

Vi, der ikke var til møder, sad 
hjemme og spillede matador. Man 
købte og solgte: Rådhuspladsen, 
Grønningen, Bülowsvej, Carlsberg 
og både ØK og DFDS - og man 
havde rigtige matadorpenge.

Foråret 1940 står i min erindring 
som noget nær det forsømte forår. 4 
års pensum skulle repeteres. Alle
rede i februar begyndte de skriftlige 
eksaminer i dansk, engelsk, tysk, 
aritmetik, geometri osv., og senere i 
marts var der mundtlige eksaminer.

I den sidste uge af marts var der så 
afslutning på Missionshotellet. Ta
ler af skolebestyreren, udlevering af 
eksamensbeviser, enkelte lærere og 
en enkelt elev, der takkede på klas
sens vegne. Der var vist også et par 
forældre, der talte. Så skulle vi lige 
til fotograf P. Th. Graversen, der 
havde atelier på 1. sal med udsigt til 
læsserampen (bagindgangen syd for 
postkontoret. Som det fremgår af 
billedet, var der ikke noget at more 
sig over - lad os få det overstået. 
Fremtiden venter!

Her slutter vi så 30’erne pr. 1. april 
1940.

Gang på gang sagde hr. Bjerrum, 
f. 13. august 1882 og død 13. oktober 
1944:

»Tænk før du taler - overvej det 
nøje - tal ikke som en papegøje!«

Det har jeg ikke altid efterlevet.
Næste år, om alt går vel, som min 

mor sagde, vil jeg fortælle lidt om 
1940’erne. Krigens år og om min læ
retid.
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Barndomsminder fra Skjern
Borgmester Hilmar Sølund, Herning, 
skriver om sine barndomsminder fra fødebyen Skjern

Borgmester Hilmar Sølund, Herning.

Mit barndomshjem var Enghavevej 
9, hvor jeg kom til verden i december 
1927. Dengang var nr. 9 det sidste 
hus på Enghavevej.

På det matrikelkort, der hørte til 
ejendommen, var vist en vende
plads, hvor hestekøretøjerne kunne 
vende. Biler var der jo ikke mange af 
på det tidpsunkt. De ni små huse 
blev bygget i 1919 af datidens »byg
mester«, tømmerhandler Jens Jes
sen, som drev sin tømmerhandel på 
Bredgade nabo til købmand C. Jen
sen. Da gaden som sagt endte blindt 
ved nr. 9, fik den hurtigt i folke
munde tilnavnet »Jens Jessens 
blindtarm«.

Min ældste bror Kristian, der i 
dag er over de 80, har fortalt mig, at 
da han var barn, var der sat et tråd
hegn op, hvor vejen sluttede, og der 
var ingen bro over Kirkeåen.

Skulle man øst for Kirkeåen måtte 
man ned gennem anlægget, hvor en 
bro var anlagt.

Fra det tidspunkt, jeg begynder at 
have minder - vel omkring 1932-33 - 

var Enghavevej ført over Kirkeåen til 
den gamle sportsplads, der blev ned
lagt i 1936, da Skjern fik sit nye sta
dion på Langagervej.

Arealet mellem de to sidste huse 
på Enghavevej - nr. 8 og nr. 9 - og 
Kirkeåen var lave engarealer, hvor 
der gik græssende køer og heste. En
gen var gennemskåret af grøfter, der 
havde afløb til Kirkeåen.

Om foråret var det spændende for 
vi drenge at fange hundestejler med 
små net og hente frøæg i et hen
kogningsglas for at se på udviklin
gen til haletudser. På den tid var der 
mange storkepar i Skjern, og det var 
ikke usædvanligt at se både 4 og 5 
storke, der mæskede sig med de 
mange udklækkede frøer på de lave 
og fugtige engarealer.

I min tidlige barndom var Eng
havevej en grusvej uden kantsten og 
egentlige fortove, og jeg husker, at vi 

Enghavevej nr. 9 omkring 1919. Enghavevej sluttede ved vor have, hvor der var 
en vendeplads.
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først i 1935 fik lagt vandledninger 
ned i gaden. Før den tid havde alle 
brønd og pumpe.

Alle følte det som et vældigt frem
skridt at få lagt vand ind, men de fle
ste havde kun råd til en enkelt vand
hane, og den blev placeret i brygger
set, hvor man så kunne hente sit 
brugsvand til husholdningsbrug.

De ni huse i gaden var alle beboet 
af småkårsfolk, der typisk for tiden 
havde mange børn. Når jeg tæller ef
ter i hukommelsen var der 29 børn i 
de ni huse. Der manglede altså ikke 
legekammerater, og jeg erindrer da 
også mine barndomsår som rige og 
lykkelige.

Dyre legesager var der ikke råd til, 
men børnenes opfindsomhed, når 
der skulle leges, var der ikke mangel 
på.

Der blev spillet bold i lange baner. 
Mange af pigerne var utroligt dyg-



Denne bil var velkendt i Skjern. En 
»STOEWER«, model 1913. Købt i 
1933 af »Lille Klaus«, den har hentet 
mange laks hjem fra åen. Både store 
og små.

tige til at spille med flere bolde, og de 
kunne ofte håndtere 3 bolde på én 
gang.

På vejen var der ikke megen tra
fik, så der blev spillet meget rund
bold, og sæsonbestemt blev der tril
let marmorkugler, der dengang 
kunne købes for 1 øre pr. stk.

På den tid begyndte skoleåret den 
1. april, og i 1935 var turen kommet 
til mig.

Vi var 3 drenge og 1 pige fra ga
den, der skulle begynde samme dag, 
og vi startede først på dagen mod 
Skjern Byskole med nye skoletasker, 
der indeholdt penalhus af træ med 
blyant, penneskaft, griffel og viske
læder. En tavle skulle også medbrin
ges, for man ruttede ikke med hæf
ter og lignende til øvebrug.

Sædvanen tro blev alle 1. klasser 
placeret i den ældste del af Byskolen. 
Der var 3 det år. Jeg kom til at gå i 
l.A hos en lærerinde, som hed frk. 
Tarbensen.

Det første år blev vi sat ind i ABC- 
ens hemmeligheder, og vi lærte at 
skrive pæne i- og u-buer, for man 
lagde megen vægt på en pæn skrift.

Pigen fra gaden, som også mødte 
den 1. april, var Rebekka, der var 
ganske lille - så lille, at ingen af sko
lepultene duede til hende. Hun fik 
den meget rare lærerinde frk. An
dersen som klasselærer.

Frk. Andersen var i de første dage 
af skoleåret, indtil man fik lavet et 
special arrangement, nødt til at have 
Rebekka siddende på skødet hos sig 
ved katederet.

Jeg husker mine 5 skoleår på 
Skjern byskole med glæde.

Det var et sted, hvor der var orden 
i tingene. Man myldrede ikke bare 
ind i klassen efter frikvarteret, nej, 
man stillede pænt op på række og 
gik ordnet til sit klasselokale.

Om morgenen, når man skulle 
møde kl. 8, gik man først på rad og 
række ind i sangsalen, hvor hver en
kelt elev havde sin faste plads. De 
små elever forrest og de store bagest.

Overlærer Arendt Nielsen - det 
var faktisk skolens leder, for der var 
dengang ikke gået inflation i titlerne 
- meddelte hvilken salme, der skulle 
synges. Når man havde sunget næst
sidste vers holdt overlæreren en kort 
andagt, og der blev bedt et fadervor, 
hvorefter man sang det sidste vers.

Så gik man i klasserne og gik i 
gang med dagens dont.

Først på vinteren 1940, da jeg gik i 
5. klasse, fik vi hjemme besøg af 
skolebestyrer Bjerrum, der sagde til 
min far, at nu skulle han sende sin 
dreng på Realskolen, for det var da 
klart, at den dreng skulle have en 
præliminæreksamen.

Det havde der ikke været tradition 
for i familien, for mine 2 noget æl
dre brødre var efter 7. klasse kom
met i lære som bagere, den ene i 
Vejle og den anden i Holstebro.

Det var jo heller ikke gratis at 
sende sit barn på privat realskole, 

Landevejsbroen over Skjern Å.

men Bjerrum pressede på og 
nævnte, at der jo kunne søges om 
halv friplads ved staten og halv fri
plads ved kommunen, hvis man var 
mindrebemidlet.

Sluteffekten af samtalen var, at 
jeg kom på Skjern Realskole den 1. 
april 1940.

Det var noget af en omvæltnning 
at komme på realskole, men spæn
dende, for nu skulle man jo til at 
lære både tysk, engelsk og fransk. 
Matematik var også et ganske nyt 
fag.

Det var dygtige lærerkræfter, vi 
havde. Bjerrum underviste selv i 
tysk, og jeg kan garantere for, at vi 
fik lært den tyske grammatik.

Der var meget terperi i skolen den
gang, så ingenting blev overladt til 
tilfældighederne. Vi lærte alt om 
»kasserollebøjninger«, hvilke ord, 
der styrede de forskellige kasus 
o.s.v.

C.C. Gøttsche var matematiklæ
reren, som vi havde stor respekt for. 
Hver uge gennem de 4 år på real
skolen måtte vi lave hjemmeopgaver, 
som skulle indføres i specielle hæfter 
med stift bind.

Marie Nielsen, der blev kaldt 
»Nille«, var en skrap dame, der for
stod at holde styr på sine elever. 
Hende havde vi blandt andet til fy
sik.

På skolen fik man ikke udleveret
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Kloakarbejde på Engtoften i Skjern. Gennemløbsbrøndene stod i mange år og 
ragede op over engdraget inden vejen ved opfyldning blev etableret.

Fra venstre ses Jens Sølund, Axel Christensen, ??, Leo Pedersen, Bjørnestad, 
Chr. Eriksen, vognmand Jens Mikkelsen, cementstøber O. K. Nielsen.

gratis skolebøger eller skolemateriel 
af nogen art.

Det måtte man selv købe, så ele
verne var gode kunder hos boghand
ler Jacobsen.

Vi havde gået på skolen godt og 
vel en uge, da vi nåede frem til den 9. 
april. Det var en mærkelig dag, for 
vi havde i de tidlige morgentimer 
over radioen hørt, at Danmark i 
disse timer blev besat af tyske trop
per, og at der var kampe i Sønder
jylland og i København ved Amali
enborg.

Hjemme blev det besluttet, at det 
nok var bedst at gå i skole, og det 
havde de øvrige forældre åbenbart 
også besluttet.

Vi sad i vort klasseværelse i skolen 
- i dag »Cirklen« - med vinduer mod 
Bredgade. Undervisningen blev ikke 
rigtig til noget. Tankerne var alle an
dre steder.

Henad middagstid skete der så 
pludselig noget. Under stor larm 
kom de tyske soldater på motorcyk
ler og biler drønende gennem byen 
og fortsatte mod nord ad hovedvej 
11.

Vi hang ud ad vinduerne og så på. 
Så vidt jeg husker, blev vi så sendt 
hjem ved middagstid.

Ved aftenstid stoppede kolon
nerne op for natten, og markeds

pladsen - hvor rådhuset ligger i dag - 
var spækket med tyske soldater, der 
skulle overnatte i telte. Det var en 
mærkelig fornemmelse.

Danskerne fik besked på, at nu 
skulle der mørkelægges. De almin
delige rullegardiner skulle skiftes ud 
til sort mørklægningspapir.

De to første besættelsesår gik no
genlunde stilfærdigt. Regeringen 
havde valgt en samarbejdspolitik for 
at undgå »norske tilstande«, eller 
hvad der var værre.

Men som tiden gik, blev tilstan- 
denutålelig, og den 29. august 1943 
var det slut. Regeringen gik af, og 
tyskerne strammede grebet om lan
det.

I Skjern var der til stadighed store 
kontingenter tyske soldater, som 
havde overtaget byens missionshuse 
som indkvarteringssteder.

Daglig kom de tyske soldater un
der sang marcherende gennem Eng
havevej til den gamle sportsplads, 
som blev brugt som ekserser- og 
øvelsesplads. Det huede ikke de gode 
Skjernborgere.

I løbet af krigsårene voksede den 
passive modstand mod tyskerne, og 
danskheden udfoldede sig på mange 
måder.

Der blev sunget alsang, og der blev 
gået algang. Der blev sunget fædre

landssange som aldrig før. Kong 
Christian X blev det nationale sam
lingssymbol.

Unge af i dag vil nok have svært 
ved at forstå, at det var noget sær
ligt, men vi, der oplevede tiden, véd, 
at det gav et fantastisk sammenhold i 
befolkningen. Modstandsbevægel
sen groede frem og blev støttet af be
folkningen.

Der var dog stadig nazistiske sym
patisører i Skjern, men de var ugle
sete af befolkningen. Det drejede sig 
dog kun om få personer.

Datteren af en af disse nazifolk 
gik i min klasse på realskolen, og 
hun havde det ikke morsomt. Hun 
blev frosset ud af fællesskabet, for 
hvad kunne hun bringe hjem til sin 
far, som kunne få konsekvenser for 
folk i byen.

Han havde så høj en placering i 
partiet, at han var udset til at være 
»Sysselleder« i det nye system, der 
skulle indføres i Danmark, når Hit
ler havde vundet krigen. Hitler fore
stillede sig, at Danmark skulle have 
status som et protektorat, når krigen 
var vundet.

Sådan gik det heldigvis ikke, og 
den pågældende far blev da også den 
5. maj 1945 sammen med nogle få 
andre Skjern-borgere for en kortere

Det private fiskevand i Sdr. Felding - 
»Sportsfiskeforeningen af 1. juni 
1943«. Foreningens medlemmer be
stod af: Entreprenør Jens Sølund, 
borgmester Carl Christensen, for
mand Henrik Andersen samt 10 ud
valgte udenbys medlemmer. Forenin
gen består endnu - har haft 50 år 
jubilæum. Nu er medlemmerne bød
kerens datter og mig + vore børn og 
børnebørn.
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Genforeningsstenen flyttes fra pladsen ved Højskolehjemmet.

tid interneret i nogle tyskerbarakker 
i Stauning.

Tyskernes krigslykke ændrede sig 
i vinteren 1942. Det var en fimbul
vinter, og de tyske tropper blev dre
vet tilbage i Rusland med store tab 
og i Afrika overtog Montgomery fø
ringen i ørkenkrigen.

I Danmark var tyskernes strategi, 
at man skulle udbygge »Atlantvol- 
den«, så man var godt forberedt på 
den invasion, som måtte komme. 
Men hvor kom den? Var det på den 
jyske vestkyst?

Derfor byggedes der betonfæst
ningsværker i stor stil langs vestky
sten. Selv i Stauning ved Halby blev 
der bygget en enorm stor bunker 
med en kæmpekanon.

Jeg husker, at kanonen, som var 
afmonteret fra et tysk slagskib, kom 
til Skjern pr. jernbane.

Mange danske firmaer var be
skæftiget ved disse anlægsarbejder, 
og begrebet »Værnemager« opstod 
spontant.

Pludselig en dag - det har nok væ
ret i 1943 - stod der en københavnsk 
entreprenør i Skjern med en flok kø
benhavnske arbejdsmænd, som var 
anvist arbejde her. De skulle i gang 

med at lave såkaldte pansergrave 
rundt omkring Skjern.

Frygten for en invasion var stadig 
stor hos den tyske værnemagt, og nu 
skulle det vestjyske område sikres, 
så det ville være besværligt for de al
lierede at få fodfæste.

Jeg husker, at min far flere gange 
blev spurgt, om han som entrepre
nør kunne påtage sig anlægsopgaver 
for tyskerne, men havde altid diverse 
undskyldninger for, at det ikke 
kunne lade sig gøre.

Det tror jeg, han var glad for efter 
krigen, for han fik i 1947 uden licita
tion overdraget opgaven at dække og 
slette disse pansergrave omkring 
byen. Det var før det, jeg vil kalde 
»maskinalderen«, så der var en 
masse godt manuelt arbejdsmands
arbejde med skovl og trillebør i en 
tid, hvor der ikke rigtig var kommet 
gang i hjulene oven på krigen.

I 1943 overdrog skolebestyrer 
Bjerrum sin skole til Skjern kom
mune, og vi flyttede det sidste sko
leår tilbage til Skjern Byskole.

Jeg ved ikke, hvor velkommen vi 
var på skolen, for der havde man sta
dig den samme stramme disciplin 
med at stille op i rad og række, når 

man fra frikvarteret skulle gå i klas
serne. Jeg tror, de opgav os på det 
punkt. Selv lærer Pedersen - kaldet 
»Peter Modvind« - kunne ikke 
hamle op med os.

Jeg husker nu det sidse skoleår 
med glæde. Især husker jeg i min 
voksenalder Arendt Nielsens indsats 
i faget historie og samfundskund
skab.

Arendt Nielsens skole var en 7- 
klasset skole uden overbygning, og 
nu skulle han undervise de store ele
ver på 9. årgang eller 4. real, som vi 
kaldte det. Jeg husker, at han havde 
lavet et formidabelt stort baggrunds
materiale for sin undervisning. Han 
forstod at gøre faget interessant.

Jeg kan endda huske, at jeg ved 
eksamen ved det grønne bord på 
hans kontor i faget historie var oppe 
i »Svenskekrigene« og i samfunds
fag i »Statens skatter og finanser«.

Jeg fik et rent ug, og det er måske 
derfor, jeg husker det så godt! Det 
blev bestemt, at jeg efter prælimi
næreksamen skulle have en hånd
værksuddannelse.

Min ældste bror, der var kriminal
betjent i Herning, havde skaffet mig 
en læreplads på en maskinfabrik i 
Herning. Men ak og ve, de havde la
vet arbejde for tyskerne og blev sa
boteret. Så røg den læreplads.

Nå, jeg måtte tænke lidt over, 
hvad jeg så skulle i gang med, men 
dengang fik knægte ikke blot lov til 
at daske rundt uden mål og med.

Min far havde som datidens be
skæftigelsesarbejde fået den opgave, 
at grave dammen i Anlægget.

Der var i det daværende forgroede 
anlæg en lille dam med et hvidt sta
kit om. Nu ville man have bevoks
ningen tyndet ud og renoveret.

Det nye museum var, så vidt jeg 
husker, bygget på det tidspunkt, og 
sognerådet havde besluttet, at man 
ville have den dam, som man kender 
den i dag, og man ønskede et lyst og 
venligt anlæg.

Det var »håndarbejde« med 
skovl, spade og trillebøre. Og lange 
gummistøvler. For at arbejdet kunne 
gennemføres på den måde, måtte 
der pumpes vand bort.
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Klassebilledet fra 1944. Bagerste række fra venstre Axel Bjerrum, søn af skole
bestyrer Bjerrum, Bredgade, Anders Jessen, søn af slagtermester Morten Jessen, 
Vestergade, Søren Lindhardt, søn af maskinpasser Niels Lindhardt, Enghave
vej, Johannes Kastbjerg, søn af elektriker Martin Kastbjerg, Storegade, Robert 
Jensen, søn af bankkasserer Aage Jensen, Åvang, Hilmer Sølund, søn af entre
prenør Jens Sølund, Enghavevej, Svend Nielsen, søn af radiohandler Arnold 
Nielsen, Nygade, Karl Børsting, søn af førstelærer Børsting, Stauning, Holger 
Pedersen, søn af snedkermester Chr. Pedersen, Kiær allé.

Midterste række fra venstre Jørgen Bækgaard, søn af sognepræst Jens Bæk- 
gaard, Præstegårdsvej, Jens Carl Nielsen, søn af pastor Nielsen, Holsted, Aksel 
Frandsen, søn af købmand Emil Frandsen, Østergade, Tove Hauskov Bertelsen, 
datter af direktør Hauskov Bertelsen, Nørregade, Lizzi Ølholm, datter af tog
fører M. Ølholm, Bredgade, Jørgen Grene, søn af direktør P. Grene, Aanumvej, 
Bjarne Pedersen, søn af førstelærer P. Chr. Pedersen, Marup, Bent Lyager Niel
sen, søn af købmand Johan Nielsen, Bredgade, Svend Okkels Jensen, søn af 
købmand Okkels Jensen, Bredgade, Chresten Hansen, søn af produkthandler 
Mikkel Hansen, Enghavevej.

Forreste række fra venstre Grete Rasmussen, datter af repræsentant Karl Ras
mussen, Bredgade, lærer Jens Andersen, Storegade, overlærer (skoleinspektør) 
Arendt Nielsen, Bredgade, skolebestyrer Johannes Bjerrum, Bredgade, lærer 
(cand. mag.) Eva Dagnæs, Bredgade, lærer Marie Nielsen, Bredgade, Ellis Fre
deriksen, datter af mekaniker Frederiksen, Bredgade.

Jeg blev så af min far bedt om at 
gå ned og starte pumperne kl. 4 om 
morgenen, så vandstanden var lav 
nok til, at arbejdsdagen kunne starte 
kl. 7.

Men det varede ikke mange dage, 
inden arbejdsmændene sagde til min 
far, at det var urimeligt, at han 
satte sin knægt til at stå for det ar
bejde, som begribeligvis burde være 
deres.

Jeg holdt så op med det, og tog 
mig et job i tørvemosen hos Thomas 
Oldager på Oldagergaard, hvor der 
produceredes pressetørv.

Jeg fik til opgave at køre tørvene 

fra tørvepresseren til tørrepladsen, 
hvor tørvene skulle tørres og vendes.

Det skete på en lav fladvogn med 
små hjul trukket af en hest.

Jeg tog hjemmefra godt 5 om 
morgenen, for jeg skulle jo ud for at 
fange den forbistrede hest i fennen.

Men turen derud foregik på cykel, 
og det lyder jo enkelt nok. Der var 
bare det ved det, at det var næsten 
umuligt at skaffe cykeldæk i de sid
ste krigsår.

Jeg havde et fordæk af fast 
gummi. Det var skåret ud af et gam
melt bildæk og samlet om hjulfæl
gen på en finurlig måde.

På baghjulet havde jeg et celulds- 
dæk forsynet med både indvendige 
og udvendige dækslapper, og jeg 
havde det held, at jeg næsten hver 
morgen punkterede på vejen ud. Så 
var der kun ét at gøre, nemlig at løbe 
med cyklen resten af vejen.

Det blev jeg noget træt af, og efter 
en måneds tid sagde jeg farvel til job
bet.

Min bror i Herning havde i Jyl
landsposten læst, at P&T og DSB 
søgte elever, og han ringede til mig 
og spurgte, om det ikke var noget for 
mig. Jeg sagde vorherre bevar’s, 
men lod mig alligevel overtale til at 
sende en ansøgning.

Indtil jeg måtte høre fra ansøg
ningen, kunne jeg ikke gå uvirksom 
rundt, så jeg tog en tur til Køben
havn, hvor jeg tog job i bageriet hos 
en anden bror, som havde bagerfor
retning i Hellerup.

Jeg fik i løbet af juli måned an
modning om at møde til en psyko
teknisk prøve hos DSB, og i august 
fik jeg besked om, at jeg var ansat 
som trafikelev og skulle møde på 
Jernbaneskolen i København den 1. 
september 1944.

Jeg rejste med toget fra Skjern 
den sidste dag i august, men det tog 
faktisk 2 dage at rejse til Køben
havn. Jeg måtte overnatte i Frederi
cia hos familie.

Ved Storebælt var der ventetid ad 
Pommeren til, for der var observeret 
miner på Storebælt, og man havde 
ingen minestryger til at klare pro
blemet.

Jeg husker, at det var en meget lille 
karl, der gik om bord på den gamle 
færge Christian den IX.

Det var mit farvel til Skjern. Barn
dommens dage var forbi.
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Året rundt
November 1993
Uge 44
Otte amtsrådskandidater havde sat hinanden 
stævne til et pressemøde i Skjern, og et af ho
vedtemaerne var sygehusene. - Såfremt bowl
ingkugler findes under juletræet i forbindelse 
med den tilstundende højtid, må modtagerne 
væbne sig med tålmodighed, idet det nye 
bowlingcenter først tages i brug til påske og 
ikke til jul. - Desværre bliver der ikke noget af 
en underafdeling i Polen, da der med skjernsk 
ekspertise og arbejdskraft skulle opføres en 
idrætshal i Luban, som er Skjerns ven
skabsby, da Polen selv døjer med en stor le
dighed. Det hele skete under Skjern Byråds 
officielle besøg i venskabsbyen. - To af Kri
steligt Folkepartis energiske stridsmænd læg
ger nu op. Det drejer sig om Jørgen Muld
bjerg og Ib Ross Niklassen, der ikke genop
stiller til hverken by- eller amtsråd.

Uge 45
Nogle adresser i Hanning, Dejbjerg og Fin- 
derup figurerer under postadressen 6940 Lem 
og får derfor ikke det store udbud af valgma
teriale, der kun er blevet rundsendt til de 6900- 
hjemmehørende. Det samme gælder for 
f.eks. Skjern kommunale informations
hæfte.
Måske genopstår Stauning Lufthavn for 
Skjern Byråd rykker nu til undsætning. Luft
havnsbestyrelsen har hyret advokat Henrik 
Thorstholm, og han har allerede opsøgt Til
synsrådet for Ringkøbing Amt for at få kort
lagt, hvorvidt det overhovedet er lovligt, at 
Egvad og Ringkøbing kommuner forlader sel
skabet. - Socialudvalget fra Frederikstad i 
Sydslesvig besøgte for nylig Skjern, og det var 
kommunens sociale institutioner, der havde 
gæsternes største bevågenhed. Her var man 
meget imponeret over ældrecenteret Fjord
glimt i Stauning. - På trods af alle odds havde 
80 fundet vej til Centersalen, der dannede 
rammen om et vælgermøde af den gode gamle 
slags med både paneldiskussion og kaffe. - Et

Vi giver 
Dem mer' 

tid til 
at nyde 

livet 

flertal blandt Mølletorvscentrets 12 butiksin
dehavere har netop bestemt, at etablissemen
tet fremover skal bære navnet Skjern Centret. 
- Et hold embedsmænd fra Ugandas inden
rigsministerium har netop gæstet Skjern med 
det formål at studere forvaltningsstrategi og 
decentralisering, som den foregår på disse 
breddegrader.

Uge 46
Ved Projektskolens 10 års fødselsdag var am
tet repræsenteret af formanden for amtets 
skole- og socialudvalg Lise Jørgensen samt 
naturvejleder Jørgen Mortensen fra Herning, 
og de havde kun rosende ord til overs for sko
len. - Skjern-Tarm Egnens Landboungdom 
har arrangeret kurser, hvor landbrugsmed
hjælpere kan lære om etablering og køb af en 
gård og erkyndige sig om pasning af både 
kvæg og svin. - En kombination af kommu
nevalg og tæt tåge var ifølge Bodil Dengsø den 
væsentligste årsag til, at kun 25 havde fundet 
vej til Centersalen, hvor Nøddebo Præstegård 
havde premiere. Bodil Dengsø, der er for
mand for DGI Skjernegnens amatørteaterud
valg, erkender, at billetprisen på 140, kr. var 
for høj, dog inkluderede den også en Nød
debo-anretning.

Uge 47
Viggo Nielsen blev atter valgt til borgmester. - 
Forstander Helge Hansen fra Uldum Højsko
le formåede at samle 100 interesserede i Kirke
huset i Skjern, hvor temaet var Grundtvig 
mellem folkeligheden og det historisk-poeti- 
ske. - Der bliver længere og længere til keg
lerne. Efter planen skulle det nye bowlings
center indvies til påske, men på grund af ringe 
interesse blandt lokale håndværkere, er en ny 
licitation programsat til den 15. december. 
Pensionistkørslen har været ude i licitation, 
og heller ikke her var interessen overvæl
dende. Kun to vognmænd havde lagt billet 
ind, og da den ene trak sit tilbud tilbage, stod 
Skjern Taxi tilbage. Vognmand Kristian 
Damgaard Jensen fra Borris skal nu finde en 
ekstra chauffør og en bus med kørestolslift,

Lad Unibank tage 
sig af Deres penge
sager.

Unibank 

da transporten af pensionisterne vil foregå til 
og fra henholdsvis Skjern Dagcenter og 
Skjern Daghjem. - Der er atter Bundsbæk 
Mølle, så absolut el af Vestjyllands største ak
tiver, der bærer julen ind med et væld af til
bud, og her bliver smed ikke rettet for bager, 
idet begge vil arbejde på højtryk med både 
jern og julebag. - En af de helt store kultur
formidlere var Richs, der udover at drøje på 
kaffen, også bidrog til at udbrede viden om 
snart sagt alt indenfor naturhistorie, geografi 
og videnskab. Alle børn fra 50-erne og bagud 
husker Richs-billederne, og at det er blevet et 
populært samlerobjekt kan ses af, at Skjern 
Vindmølle i det meste af december danner 
rammen om en Richsudstilling, hvor man 
både kan nyde billederne og en rigtig kaffetår 
med rationeringssmag. - Stueetagen i det 
gamle Finderupsminde er fyldt op, nemlig af 
AF-kontoret og EF-rådgivning, og nu får 
Bjarne Kjærgaards marketingsfirma selskab 
på førstesalen, idet arkitekterne Bødtker og 
Christensen flytter deres linealer fra Tvær
gade til det tidligere rådhus.

Uge 48
Man kan næsten fristes til at håbe på et koldt 
forår, så Amagerskolen kan få glæde af sine 
nye radiatorer, som ifølge planen skulle være 
klare omkring den første april. Man vil nu de 
kolossale varmeregninger til livs, og selve ar
bejdet med varmesystemet tager sin begyn
delse først i det nye år. - Krøller eller ej, et 
faktum er det, at 60’ernes julegave, Carmen 
Curlers, nu også bliver kunst. Det gør de i 
hænderne på Jens Christian Jensen fra Ikast, 
der agter at lave enten en kollage eller en 
skulptur af curlerne, og det sker som led i op
takten til det store Carmen-operaprojekt. Og 
operachef Jens Peter Krabbe, der efterlyser 
effekter med tilknytning til Carmen-navnet, 
tager med glæde mod tilbuddet fra Ikast- 
kunstneren.

December 1993
Stello D’Andrea i Dejbjerg, er raget uklar 
med sin støjende nabo. Det drejer sig en vind
mølle. Stello D’Andrea har indledt et felttog 
mod miljøministeriet for at få staten til at 
flytte de fejlplacerede møller. - Ordet »skov
børnehave« tænder som oftest julelys i politi
kerøjne, men da Midtbyens Børnehave i 
Skjern drog til skovs var det kun for en pe
riode af 14 dage, og ydermere havde man fået 
Naturskolens skurvogn stillet til rådighed, så 
kommunes yngste borgere havde en herlig tid 
med at boltre sig i sneen og med at fælde ju
letræer, som blev inspiceret og godkendt af 
selve julemanden. - Skjern Kommune har 
haft store problemer med at finde en skolep
sykolog, og man har været nødt til lokke med 
en større kasket. For søger og får man stil
lingen, kan man titulere sig ledende skolepsy
kolog, og det giver samtidig 27.000 kr. mere 
end hvis man bare havde været almindelig 
psykolog. - En ny lov påbyder at samle brand
væsen og civilforsvar i en beredskabskommis
sion, Skjern har et kommunalt brandvæsen, 
Egvad benytter sig af Falck, og begge steder er 
man godt tilfreds med de respektive ordning. 
Alligevel skal man nu til at finde grobund for 
en fælles beredskabskommission. - Såfremt 
der skal etableres en frugtbar dialog mellem 
præst og menighed, er det en nødvendighed, 
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at sognebørnene møder op for at røgte deres 
kirkebænkeembede, sagde provst Hans Sær- 
kjær under højmessen i Skjern Kirke. Her

Sognepræst Jens Simonsen.

blev Jens Simonsen indsat som ny kirkebogs
forende sognepræst, og udover provsten del
tog også sognets to andre præster samt af
gåede sognepræst P. Brogaard Andersen. - 
Da Café Værestedet slog dørene op til jule
marked, benyttede 60 mennesker sig af mulig
heden for at kikke indenfor, og anonyme pen
gegaver vidner også om, at man bifalder det 
store arbejde, der udføres blandt folk med al
koholproblemer.

Uge 49
Da der ikke siden 1975 har været oplagret tysk 
militærisenkram i Dejbjerg, har Tyskland be
sluttet sig for at droppe NATO-depotet til for
del for oplagring på tysk jord. Derfor over
drages depotet nu til Danmark, hvor det frem
over skal benyttes til mobiliseringsbeholdnin
ger fra en række danske regimenter. - For et 
par år siden opslog Gibo Plast sit hovedkvar
ter på Messingvej og har netop udvidet både 
maskinpark og bygninger. Virksomheden 
startede med 12 ansatte, men er siden øget til 
20, og direktør Anders Andersen er af den 
formening, at den øgede omsætning bl. a. 

BILKREDIT

En lavere rente
- jo større udbetaling, jo lavere rente...

Vedvarende kredit
- BilKredit kan bruges igen, og igen, 
ogigen...

Færre omkostninger!
- også når du skifter bil næste gang...

skal tilskrives de PVC-fri produkter plus en 
100 procents genanvendelse af plastrester. - 
EU har hidindtil ydet det samme areal- og 
braklægningstilskud til landmænd, hvad en
ten de går bag ploven i Vestjylland eller på 
Lolland, og ifølge Arne Voigt er det urimeligt. 
De lollandske bønder kræver nemlig et højere 
tilskud, idet de hævder, at den fede lerjord, 
der skulle give øget produktion, samtidig gi
ver faldende kornpriser. Men den hopper 
Skjern-Tarm Egnens Landboforenings for
mand, Arne Voigt, ikke på, da det ikke er jor
dens kvalitet, men derimod landmandens 
dygtighed, der er bestemmende for, hvor me
get der spirer frem på markerne.

Uge 50
Så har julefreden endelig sænket sig over 
Bundsbæk Mølle. Museet havde anslået be
søgstallet til 1200, men da flaget blev strøget 
efter det sidste julemarked i år, havde 2700 
været på området. - Rakkerstuen og andre 
lodsejere ser helst ikke Mølletorvet som bilfrit 
område. - På Farverivej lukkes for kørende 
trafik. Baggrunden er Skjern Trikotage-Far
veri, der for nylig opkøbte det hedengangne 
Søgaard Autobetræk og som nu ønsker en 
fast forbindelse bygningerne imellem. - Ma
skinhandler Thomas Lynge Petersen kan nu 
kalde sig full-line-forhandler, og det indebæ
rer, at han udover traktorer nu også må sælge 
mejetærskere. - Fra den 1. januar kan foræl
dre i Skjern Kommune få orlov til at passe 
børnene derhjemme. Det har byrådet beslut
tet. - Varde Bank er efter ugers søgang endelig 
nået i havn med navnet Sydbank. Og filial
direktør Peder Pedersen kunne meddele, at 
alle syv ansatte i Skjern-afdelingen beholder 
deres job. - Tanken om, at kommuner kunne 
drive forretningsmæssig industriel produk
tion huede ikke tilsynsrådet for Ringkøbing 
Amt, og derfor blev det et nej, da Skjern og 
Ølgod kommuner ønskede at købe aktier i det 
nye selskab Dansk Biomasse A/S. Med de to 
kommuner, og deres respektive amter lod sig 
ikke kue, og opsøgte derfor industriministe
ren, hvor der var langt større forståelse. Og nu 

tegner det til, at selskabet kan stiftes den 7. ja
nuar, hvorefter forskning omkring og pro
duktion af grøn energi kan sættes i værk. - 
Fra og med den 1. januar 1994 er Risskov Oste
lager en del af Skjern Ostelager, idet Carsten 
Thygesen har opkøbt konkurrenten der har en 
årlig omsætning på 11 millioner kroner. Ud
over ost leveres der også pålæg, sild og salater, 
og da grossistfirmaet Børge Jensen sidste år 
indgik i det skjernske osteimperium, kunne 
man også levere til kiosker f. eks i sports
haller. - Fredag aften ville seks tyre en tur ud 
for at snuse til byens natteliv og deserterede 
derfor fra Skjern Eksportmarked. Men da de 
ikke var lokalkendte, forsøgte de at skyde 
genvej gennem et par haver, inden de nåede ud 
på Bredgade, hvor bilisterne måtte konsta
tere, at de ikke havde megen gavn af deres ko
fangere. Kreaturhandler Knud Nisgaard fra 
Hanning, der er den lykkelige ejer af de und
vegne, fik dog hurtigt samlet en flok cow
boys, der i løbet af en halv time havde fået 
gennet dyrene tilbage i folden. Nu skal politiet 
så til at kikke på, hvor meget byturen løber op 
i. - På Vardevej i Skjern ligger Mercedes, der i 
en årrække har huset alt andet end biler. Men 
nu kommer værkstedet til ære og værdighed 
igen, idet Michael Andersen, der selv i sin tid 
stod i lære i lokalerne, nu har købt det hele for 
2,3 millioner kroner.

Uge 52
Amtskommunen og Skjern Tricotage-Farveri 
er kommet på kant med hinanden, og det er 
sidstnævntes slam, der er stridens æble. For 
farveriet vil gerne forære sit slam til land
mændene, men det må de ikke, før et 443.000 
kroners pilotprojekt har bevist, hvorledes 
slammet påvirker markerne. Denne undersø
gelse har farveriet så accepteret, men ønsker 
ikke at stå alene tilbage med regningen, og det 
er her problemerne melder sig, for hverken 
amtet eller Miljøstyrelsen har i sinde at punge 
ud. - Når arbejdet på den store ombygning af 
Skjern-Hallen påbegyndes, vil over halvdelen 
af håndværkerne være hentet uden for kom
munen. Det er resultatet af den netop over
ståede licitation. Hallen er budgetteret til 8,5 
millioner kroner. - Fra Hanning satte to tungt 
læssede lastvogne kursen mod Rumænien, og 
lasten bestod af bl.a. senge, tøj, madrasser. 
Målet for turen er det rumænske distrikt Ti- 
misiora, hvor helt elementært husgeråd er en 
mangelvare og en af initiativtagerne til pro
jektet er Bjørn Leinum fra Hanning. - Inden
rigsministeren har pålagt 14 kommuner at 
finde plads til 14.000 asylansøgere fra det tid
ligere Jugoslavien, og her er Skjern at finde 
blandt de 14. Kommunaldirektør Erik Lorent
zen antager, at der vil blive tale om en barakby 
i stil med den i Ringkøbing. - Også socialmi
nisteren har rettet blikket mod Skjern Kom
mune, der sammen med 7 andre har fået til
bud om at deltage i et 2-årigt forsøgsprojekt 
omhandlende de senil demente, hvor Skjern 
allerede har været foregangskommune i for
søg på at forbedre livskvaliteten for de syge og 
deres pårørende.

Januar 1994
Ugel
Indbyggere i Skjern kommune i alt 12.605 
heraf 6.356 mænd og 6.247 kvinder. - Skjern
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Det nye byråd for de næste fire år er: Sid
dende ses fra venstre Anker Lauridsen (Kri
steligt Folkeparti), Tove Lundøe Poulsen 
(Venstre), borgmester Viggo Nielsen (Ven
stre), Sonja Haagensen (Socialdemokratiet) 
og N. K. Kristensen (Venstre). - Stående fra 
venstre ses Inger Breindahl (Kristeligt Folke
parti), Mads Kjær (Venstre), Egon Søgaard 
(Konservative), C hr. Lodahl (Venstre), Tage 
Kristensen (Venstre), Jens Axel Damgård 
(Kristeligt Folkeparti), Holger Larsen (Ven
stre), Birgit Hostrup (Venstre), Mads Ven
delbo (Venstre), Birgit Haugstrup (Konserva
tive), Bent Henriksen (Socialdemokratiet), 
Søren Elbæk (Socialdemokratiet), Leif Thys
sen (Kristeligt Folkeparti), Bent Dyrvig (Ven
stre), Jens Vestergaard (Venstre) og Mette 
Madsen (Socialdemokratiet).

Brandvæsen kan notere en glædelig tilbage
gang, idet man i 1993 kun har haft 41 ud
rykninger. Dette kunne brandinspektør Frede 
Stryhn oplyse, da Brandkorpsforeningen 
holdt sin traditionelle nytårsparade på brand
stationen i Skjern. - Cand. agro. Per Hansen 
er af den formening, at de nye vandmålere er 
et unødvendigt ressourcespild, idet vi på 
landsplan kun udnytter omkring 15°7o af det 
grundvand, vi rent faktisk har til rådighed. 
Dette står at læse i årsskriftet fra elevfore
ningen på Borris Landbrugsskole, og heri kan 
man også erkyndige sig om Sundhedsstyrel
sens oplysninger om nitrat i drikkevand, der 
ifølge Per Hansen var direkte vildledende, 
idet der kun skulle forefindes 1 mg pr. liter 
vand. I øvrigt kan Skjern bryste sig af at have 
landets billigste drikkevand med kun 1,25 kr. 
pr. kubikmeter, til sammenligning med bor
gere i Fredensborg-Humlebæk, hvor det ko
ster 22,42 pr. kubikmeter. - Så er forårspro
grammet fra Ringkøbing Amts Husflidskreds 
offentliggjort, og en af nyskabelserne er pibe
skæring, hvor man under kyndig vejledning 
fra Flemming Petersen og Niels Frederiksen 
kan lære at snitte sig en pibe. Det er gjort for 
især at få mændene til at gå på kursus. - Kom
munernes Landsforening har færdigforhand- 
let ny løntarif, som for Skjerns borgmester 
Viggo Nielsen betyder en årlig lønforhøjelse 
på 100.892 kr. Også formændene for de faste

^myrup^ 
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udvalg mærker de gode tider, tider, omend de 
må nøjes med lønstigninger fra 25 til 30%.

Uge 2
Nu er det øko-historiske og aktivitets- og mu
seumscenter omkring Bundsbæk Mølle klar 
til at gå over Bundsbækvej. Efter planen skal 
den gamle mølle have en genbo i form af et fri
landsmuseum med jernalderlandsby, der ved 
hjælp af bl.a. jernudvinding og markeder 
skal forsøge at anskueliggøre, hvordan jernal
dersamfundet fungerer i praksis. Ydermere 
agter museet at opstille en kopi af de berømte 
Dej bjerg-vogne. - Skorstensfejeren er den 
samme, nemlig A. Lauridsen, men arbejds
giveren vil fremover være Skjern og Egvad 
kommuner, idet ansvaret nu flyttes fra amts
kommunen. - 1 fjerkrækredse er der udbredt 
bekymring over Infektiøs Laryngo Thrachi- 
tis, idet to hobby-fjerkræavlere har fået syg
dommen konstateret. Jørgen Christensen, 
der er formand for Skjern og Omegns Fjer
kræklub frygter, at mange års avlsarbejde 
derved kan være spildt. - Hjemmeservice, der 
betyder, at Staten yder et løntilskud til dem, 
der ønsker at betale sig fra støvsugningen, er 
nu også nået til Skjern. Foreløbig er fire virk
somheder blevet godkendt til at yde den form 
for service hos private, men de har måttet 
kontatere, at kunderne lader vente på sig.

Uge 3
Kulturminister Jytte Hilden, socialdemokra
tiet, er gået i felten for at støtte kulturen vest 
for Valby Bakke. Og såfremt folketingets fi
nansudvalg er med på ideen, vil der tilflyde 
Skjern-Egvad Museum trekvart mio. kr., som 
fortrinsvis skal bruges til at etablere den 
plangte jernalderby umiddelbart syd for 
Bundsbæk Mølle. - ISS, der gør rent på sko
lerne, og J.C. Rengøring, hvis koste er hjem
mehørende i Hobro, er sagt op pr. 1. august. 
Det er Skjern Kommune, der opsiger overens
komsten, og der skal så afholdes en ny licita
tionsrunde, hvor alle, kan være med. - Rød
beder og rødspætter bliver nu legale på Mølle
torvet i Skjern, idet der, efter opfordring fra 
politiet, nu foreligger en »forretningsorden« 
for torvehandelen. Reglementet siger f.eks., 
at nomaderne blandt de handlende må fal
byde produkter fra jordbrug, husdyrhold og 
fiskeri, men booker de sig ind for 4 måneder, 
må de gerne udvide programmet med andre 
varegrupper. - Skjern Centret, hvis daglige le
der er Kurt Bøndergaard, meddeler, at de sid
ste kvadratmeter nu er udlejet. Det er Kaffe 
Bønnen, hvor man kan købe the og friskmalet 
kaffe. Det sidste butikslokale er også udlejet, 
men til hvem og til hvad vil Kurt Bøndergaard 
dog ikke afsløre endnu.

MYRUP Nyt Syn SKJERN
Optiker • Optometrist

Bredgade 52 • 6900 Skjern • Telefon 97 35 00 31

Uge 4
Selvom det så drabeligt ud, da skoleinspektør 
Michael Schmidt blev hentet af ordensmag
ten, var det dog kun ment som en festlig op
takt til skolens store indvielsesfest. Og med 
den løsladte inspektør i spidsen kunne både 
elever og lærere fejre, at den sidste borema
skine nu er forstummet på Stauning Skole, 
der således skulle være rustet til at imødegå de 
krav, den nye folkeskolelov stiller. - Nyt fra 
bowlingfronten. Så er den første gravemaski
nebid taget til Skjerns nye bowlingcenter, og 
det stod byggefirmaet Hansen og Larsen for, 
idet firmaet har murerinterprisen. Og på 
trods af, at licitationsproblemer har forsinket 
byggeriet kendeligt, er man nu på rette vej, og 
når bøgen springer ud, skulle de første bow
lingkugler gerne rulle. - Med et repertoire, der 
spændte fra traditionel jazz til nogle af Jeppe 
Åkjærs største hits, stod Husflidsefterskolen 
en hel weekend i musikkens tegn.

Februar 1994
Uge 5
Hos Edelweiss er busparken netop blevet ud
videt med to. Det er luksusbusser til en samlet 
pris af 3 millioner kroner. Udover de traditio
nelle grupperejser har Edelweiss også manife
steret sig som sin egen rejsearrangør, og brød
rene Bent Erik og Jens Møller føler sig rede til 
at tage hul på 1994, som de spår vil blive et 
godt vækstår. - På Skjern Bibliotek starter en 
billedskole. Underviser bliver formningslærer 
Åse Toft Nielsen, og planen er, at børn mel
lem 7 og 13 år her vil blive guided gennem de 
forskellige teknikker inden for billedfremstil
ling. - Skjern Bank melder udsolgt af egne ak
tier, og det har man meddelt fondsbørsen. - 
Det Konservative Folkepartis lokalafdeling i 
Skjern har fået ny formand. Formand gen
nem 3 år, Helge Christensen fra Borris øn
skede ikke genvalg, og hans afløser på posten 
blev Helle Husted fra Skjern. På generalfor
samlingen kom byrådsmedlem Egon Søgaard 
ind på det netop overståede kommunevalg, og 
på trods af en mandattilbagegang på én, tak
kede den konservative gruppe nej til et tilbud 
fra Venstre, hvor man foreslog at danne en 
fælles byrådsgruppe. - Inter Leather i Skjern 
er i gang med udvidelse. Men for til stadighed 
at holde fuld damp på produktionen, foregår 
byggeriet skridt for skridt, og første etape er 
en nybygning på 600 kvadratmeter, der skal 
indeholde lager og kantine. - Med 68 elever og 
10 lærere på langs, har Anker Clausen, der er 
forstander på Dejbjerglund Efterskole, be
sluttet sig for at dreje nøglen om. Dog kun 
indtil så mange igen er på benene, at under
visningen kan gennemføres på normal vis. 
Det drejer sig om en særdeles ondartet om
gangssyge, der har formået at sende det meste 
af skolen i seng, men forstanderen regner 
med, at mandag byder på almindelig skole
gang.

Uge 6
Efter 13 år som halinspektør fik John Hansen 
tilbud om at søge sin egen stilling, men valgte i 
stedet at åbne en sportstøjforretning i Mølle
torvscentret. Afløseren bliver Ole Hansen fra 
Herning, der bl.a. har en fortid som drifts
chef ved Herning Kongrescenter. - Projekt
skolens hidtidige leder Lisbeth Klode har fået 
andet arbejde, og indtil videre er Jens Søren
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sen konstitueret i lederstillingen. - Byrådel 
har besluttet, at der bliver etableret en cykelsti 
mellem Stauning og Skjern. - Poul Thomsen, 
der er formand for Skjern Handelsforening, 
har tiltro til, at kundernes kvalitetssans vil 
vende udviklingen væk fra de store discount- 
kæder, hvor begreber som service og kvalitet 
sjældent indgår i tilbudsbuketten. Ordene 
faldt på foreningens generalforsamling, til 
gengæld er der adskillige mørke pletter, når 
talen falder på julebelysningen, idet 30 af 
Skjern Handelsforenings 70 medlemmer ikke 
vil betale for at få bymidten festligt oplyst i 
december.

Uge 7
Det danske Spejderkorps Skjern Gruppe har 
netop haft grupperådsmøde, og bortset fra et 
par triste meldinger om indbrud var der stort 
set kun godt nyt fra Gunnar Graakjær, der af
lagde beretningen. For nu er hytten færdigre- 
noveret, takket være en del frivillie hænder, 
og den gode økonomi har også resulteret i en 
kopimaskine. Ydermere står spejderne nu 
også for flaghejsningen i byen. - Produkt
ionsskolens leder Finn Larsen har taget sit 
gode tøj og er gået, primært som en protest 
mod lønnen, da han ønskede et årligt tillæg på 
24.000 kr. Nu kulegraver skolebestyrelsen og 
økonomiudvalget alle relevante forhold om
kring skolen, og der vil også blive draget sam
menligninger med lønniveauet på andre pro
duktionsskoler. - For tredje år i træk havde 
Mikkel en kollega bag ørerne og snød atter en 
vejrbidt forsamling af jægere fra Faster-Bor- 
ris og Skjern Jagtforening. Men det tog ikke 
optimismen fra formanden Ole Hindsig, idet 
han formodede, at rævene snart vender til
bage til området omkring Albæk Møllegård, 
da den plagsomme skab nu skulle være ud
ryddet. - Bøssemager Korsholm har opkøbt 
en af sine konkurrenter, nemlig grossistfir
maet Guntex i Ålborg, og selvom navnet bibe
holdes, vil en del af aktiviteterne blive flyttet 
til Skjern i løbet af foråret. Guntex har været 
eneimportør af en bestemt type amerikanske 
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Åben 8-17,30, fredag 8-19, 
lørdag 9-12.

jagtvåben, og den udvidede geværsamling be
tyder også nye jobs i såvel administration som 
pakkeri.

Uge 8
Egvad og Ringkøbing kommuner har nu fået 
landingstilladelse fra Tilsynsrådet og må 
gerne udtræde af lufthavnsselskabet. Men det 
skal ske efter en forhandling de tre impli
cerede kommuner imellem, og her forudser 
Skjerns borgmester Viggo Nielsen, al Tilsyns
rådet nok får en ny sag. - En forening for mil
jøinteresserede familier med et grønt sindelag 
gør energi vej leder Hanne Christensen et for
søg på at aktivere. - Ved Venstre i Skjern- 
Stauning-Dejbjergs generalforsamling glæ
dede formanden Poul Pedersen sig over det 
smukke valgresultat. - Også hos de lokale so
cialdemokrater har dirigentklokken været i 
brug, og her blev der skiftet formand, da Poul 
Erik Billeskov ikke ønskede genvalg. Aflø
seren blev faglig sekretær Arne Mogensen, og 
en af foreningens helt store frontkæmpere 
Børge Christensen kunne efter generalfor
samlingen smykke sig med titlen æresmed
lem. - En af de gordiske knuder i forbindelse 
med Skjern Å-dalen, nemlig Lønborggård, er 
nu løst, idet Staten nu er den lykkelige ejer af 
herregården. Vel at mærke for en pris af 17 
millioner kroner, og Folketingets finansud
valg skal først godkende købet. Og falder det i 
hak, har Staten opkøbt 40% af området, den 
resterende del ligger fortsat i hænderne på 
lodsejere, der endnu ikke er sindede til at 
sælge.

Uge 9
Skjern Hallen dannede for nylig rammen om 
et større modeshow for fiskegrej, hvor både 
stænger og hjul lod sig præsentere for 250 in
teresserede fra hele Vestjylland. - Skjern 
Handelsforening, satte alle segl til for at mar
kere sit 75 års jubilæum. Der var blandt andet 
mulighed for at komme til auktion i Pak
huset, og der var tænkt på både børn og slik
munde, idet man i Centersalen kunne sætte 
tænderne i en king-size lagkage, mens bør
nene blev aktiveret på anden vis. Dog er Han

1

delsforeningen en ren vårhare i sammenlig
ning med Skjern Tekniske Skole, der nu kan 
se tilbage på de første 100 år. Rent lokale
mæssigt har skolen ført en omtumlet tilvæ
relse, inden den endelig faldt til ro på Ånum- 
vej, og her havde K.T. Nielsen sit virke som 
skolehjemsinspektør. I den forbindelse har 
samme K.T. Nielsen været medforfatter til el 
smukt jubilæumsværk, der med flotte illu-

Personalets gave til Skjern Tekniske Skole ved 
100 års jubilæet var en jernskulptur, hvis op
havsmand, kunstruktør og kunstner er sko
lens fhv. kostinspektør K. T. Nielsen, som 
selv kalder den »En geometrisk figur«. Skulp
turen er fremstillet på skolen af to af medar
bejderne. Fra afsløringen ses fra venstre sko
lens formand, Erling Bindesbøll, skolens in
spektør Arne Refslund, K. T. Nielsen og for
manden for skolens personaleforening Ole 
Iversen.

strationer fortæller skolens historie. - Et liv
ligt sted er Stauning Lufthavn, der mens poli
tikerne strides om ruteflyvningen, daglig læg
ger asfalt til 36 registrerede starter og landin
ger. Regner man det sammen for et år, kom
mer tallet op på 13.109, og det placerer luft
havnen som Danmarks 6. mest travle, oplyser 
lufthavnschefen Leo Lykke Larsen. - Nu 
skulle det nye bycenter være på plads. Og det 
betyder, at den nye Rutebilstation vil blive 
placeret bag Netto, hvor Skjern Autoservice i 
dag har værksted. Denne løsning er der flertal 
for i byrådet, og når det sidste hammerslag er 
forstummet, vil busserne nå frem til hoved
kvarteret via en minirundkørsel ved Sønder
gade. Og går turen nordpå, vil man finde bus
serne kørende langs med skinnerne, hvorefter 
de får kontakt med Bredgade ved posthuset. - 
Skjern Å har længe haft monopol på al om
tale, men nu vil Kirkeåen også være med. 
Kommunen har netop fået 120.000 kr. fra am
tets rekreative pulje, og de skal bruges til at 
lede åen tilbage til sine gamle slyngninger for 
på den måde at gøre de omkringliggende om
råder mere attraktive. Og hen mod ugens slut
ning har Kirkeåen så gjort en del ud af at gøre 
opmærksom på sig selv. For da kong Vinter 
endelig stemplede ud og gik hjem, gav tøbrud
det Kirkeåen lejlighed til at demonstrere, at 
den slet ikke behøver hverken nye eller gamle 
slyngninger. En betragtelig del af området 
mellem Kirkeskolen, Anlægget og Enghaven 
stod under vand, og selvom det er et impo
nerende syn, er begejstringen til at tage at føle 
på hos de husejere, hvis kældre mærkede for
årets komme.

Uge 10
Mads Skjern, altså den lokale gammelost, har 
gjort sit til, at dens bagmand Carsten Thyge- 
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sen fik initiativprisen ved Skjern Håndværker 
og Industriforenings generalforsamling. Be
grundelsen var bl.a. at Carsten Thygesen, der 
er indehaver af Skjern Ostelager, har formået 
at skabe en dynamisk virksomhed med en stab 
af engagerede medarbejdere. - Ved Skjern 
Banks generalforsamling kunne bankens for
mand Bendt Bendtsen servere et nettoover- 
skud på 18,9 millioner kroner, og de ca. 1000 
fremmødte kunne glæde sig over udsigten til 
et ekstra skub i den lokale udvikling. - Et af 
kommunens åndehuller er Café Værestedet, 
hvor man helt gratis kan søge råd, hvis de dag
lige problemer bliver for uoverskuelige. Pr. 1. 
april stopper den daglige leder Andreas Lar
sen, og han afløses af sygeplejerske Kirsten 
Simonsen, hvis mand er sognepræst ved 
Skjern Kirke. - På to af kommunens skoler 
var der skolebestyrelsesvalg, og Kirkeskolen 
kunne notere en stemmeprocent på 45. Ama
gerskolen var et mulehår bagefter med 36, 
men begge de respektive inspektører var godt 
tilfredse med fremmødet. - Skjerns civilfor
svar er pr. 1. januar 1995 en saga, idet det blev 
nedlagt på det ordinære byrådsmøde. Vel at 
mærke ikke enstemmigt, for Mette Madsen 
(S) ville ikke acceptere, at man bare uden vi
dere slettede civilforsvaret af lystavlen, idet 
mange frivillige gennem mange år har gjort en 
stor indsats.

Uge 11
1500 gymnastikentusiaster havde i weekenden 
fundet vej til Skjern Hallen, hvor DGI Skjern- 
egnens store forårsopvisning fandt sted. - 
BYG (Byggeriets Arbejdsgivere) rundede 75 
år. Fødselsdagen blev markeret med en recep
tion i Centersalen. - Den opvoksende ung
dom skal nu til at tage hul på det engelske 
sprog et år tidligere end hidtil, og for Skjern 
Kommunes vedkommende betyder det en 
merudgift på 420.000 kr., idet også musik
undervisningen fremover vil stå på skemaet i 
6. klasse. Alt dette skyldes en ny og dugfrisk 
folkeskolelov, som får sin ilddåb fra næste 
skoleår. - Det kniber en smule med fodslaget i 
Skjern Handelsforening, i det mindste når ta
len falder på de lokale lukketider. Over halv
delen af butikkerne i Skjern griber først nøg
lebundtet kl. 19 om fredagen, og det er stik 
imod foreningens beslutning om at lukke en 
time tidligere. - Formanden for Venstre, 
Skjern Kredsen, Henning B. Thomsen, sagde 
ved kredsens generalforsamling, at med en so
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cialdemokratisk regering ville glæden være så 
meget desto større, når Venstre efter det næ
ste valg igen fik regeringsmagten.

Uge 12 og 13
Her i 1994 er det nærmest en nødvendighed 
for gommen at lure på bruden inden vielsen, 
da hans skjorte gerne skulle matche til kjolen, 
der til gengæld gerne må fremstå en smulle 
æggeskalsfarvet. Alt dette nye er kommet me
nigmand for øre, da 13 Skjern-forretninger 
holdt fest- og bryllupsmesse i Centersalen. - 
Et par velkendte institutioner i Borris har pas
seret de første 75 år. Det drejer sig om 
Brugsen og Andelskassen, og begge kunne 
fremvise overskud, dog var Brugsens noget 
mindre end forventet, men formanden be
grundede det med øgede omkostninger i for
bindelse med bygninger og parkeringsfacilite-

Til venstre de nye indehavere af Jacobsens 
Boghandel, Mike Jensen og hans hustru Ulla 
sammen med Lene og Hans Jørgen Jacobsen. 
Boghandelen hedder nu Skjern Bog og Idé.

ter. - Fra 1915 og til dato har navnet Jacobsen 
været uløseligt forbundet med bøger, men nu 
står der Skjern Bog & Idé i Bredgade i Skjern, 
idet Lene og Hans Jørgen Jacobsen har be
sluttet sig for at gå på aftægt. Lene Jacobsen 
fortsætter imidlertid med sin butik Jaco Læ
der i Østergade, men bøger og papir er over
draget Mike Jensen. - Samtidig har en anden 
kendt Skjernperson, nemlig Johan Hansen, 
der i 13 år var halinspektør, fået foden under 
egen disk og vil fremover være at finde i 
Skjern Centeret, hvor han driver Center 
Sport. - Hvis ellers miljøministeren er sindet 
at lade et stående udvalg blive siddende, vil 
det glæde ikke mindst dommer Vagn Kast
bjerg, der er formand for det rådgivende 
Skjern Å-dalsudvalg. For medens champag
nepropperne sprang, skrev alle 18 udvalgs

medlemmer under på en række gode råd, der 
sammenfattet munder ud i Sydløsningen, og 
selvom rådet nu har udført sin opgave og der
ved er opløst, håber man alligevel, at Svend 
Auken kan se nytteværdien i at trække på en 
hel del lokal ekspertice.

Januar 1994
8. Nu er det øko-historiske og aktivitets- og 
museumscenter omkring Bundsbæk Mølle 
klar til at gå over Bundsbækvej.

For efter planen skal den gamle mølle have 
en genbo i form af et frilandsmuseum med 
jernalderlandsby, der ved hjælp af bl.a jern
udvinding og markeder skal forsøge at an
skueliggøre, hvordan jernaldersamfundet 
fungere i praksis.

Ydermere agter museet at opstille en kopi af 
de berømte Dejbjerg-vogne.

Skorstensfejeren er den samme, nemlig A. 
Lauridsen, men arbejdsgiveren vil fremover 
være Skjern og Egvad kommuner, idet an
svaret nu flyttes fra amtskommunen.
10.1 fjerkrækredse er der udbredt bekymring 
over Infektiøs Laryngo Thrachitis, idet to 
hobby-fjerkræavlere har fået sygdommen 
konstateret.

Dog er det ikke avlerne, men deres høns, 
der er blevet smittet med den svært udtalelige 
sygdom, og Jørgen Christensen, der er for
mand for Skjern og Omegns Fjerkræklub 
frygter, at mange års avlsarbejde derved kan 
være spildt.

Hjemmeservice, der betyder at Staten yder 
et klækkeligt løntilskud til de, der ønsker at 
betale sig fra støvsugningen, er nu også nået 
til Skjern.

Foreløbig er fire virksomheder blevet god
kendt til at yde den form for service hos pri
vate, men de har måtte konstatere, at kun
derne lader vente på sig.

Men firmaerne regner med, at det bedrer 
sig til foråret, når sollyset afdækker mere og 
mere spindelvæv.
9. Også i år blev de gyldne karameller fundet, 
denne gang af et hold KFUK-ere.

Baggrunden var den traditionelle nytårs
parade, hvor Bjarne Kjærgaard i sin tale 
kunne sætte lighedstegn mellem børne- og 
ungdomsarbejdet og faldende ungdomskri
minalitet.

I kirken modtog sognepræst Jens Simonsen 
de tre uniformerede korps, og til slut ventede 
karamellerne.

April 1994
Uge 15
Gert og Leo Wassard Sørensen pusler med 
planer om at udstykke en række byggegrunde 
i king-size-format, helt op til 6000 kvadrat
meter, og den megen jord er fundet i området 
øst for Ringvejen ved Kirkeåen. - I de kom
mende måneder kommer barnetroen på en al
vorlig prøve, for selv om ordensreglerne frem
træder krystalklart, er der stadig ingen stork 
at øjne på banegårdens tag. - Over en periode 
af 10 år har Skjern Kommune fået 363.699 kr. 
som betaling for kortidsophold på plejehjem. 
Men nu har tilsynsrådet for Ringkøbing Amt 
gjort komunen opmærksom på, at det er i 
strid med loven, så pengene skal retur til de 
247 ældre, der har brugt en af plejehjemmets/ 
ældrecentrets aflastningsstuer. - For at få ak
tiveret de langtidsledige har man i det vestjy
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ske etableret en række projekter, som para
doksalt nok truer med at overhale intentio
nerne indenom. Museerne er nemlig blevet så 
populære, at det nu kniber med at få langtids
ledige nok, og når de mange spændende tiltag 
trækker folk til i hobetal, melder den kætter
ske tanke sig, om der så ikke er et behov for at 
oprette faste stillinger.

Uge 17
Naboerne til Bundsbæk Mølle har fået lagt et 
par ekstra panderynker til samlingen, og syn
deren er Skjern Kommune, der har fået turi
ster på hjernen. Det sagde bl.a. Hans Bol- 
lerup på et borgermøde, hvor lokalplanen for 
det bundsbækske område blev gået efter i 
sømmene. Og det ville komme til at stå skralt 
til med freden, såfremt Bundsbæk Møllegård 
bliver indrettet med 28 sengepladser, og en 
teltcampingplads ville næppe heller forbedre 
fastboernes livskvalitet. - Mobiltelefoner er 
en populær sag, og nu har Ældrerådet i 
Skjern også erhvervet sig et eksemplar af slag
sen, af hvilken Skjern Bank er den glade giver. 
Ældrerådet har netop oprettet en telefon
kæde, og ældre og handicappede kan dermed 
sikre sig en daglig opringning fra en af rådets 
medlemmer.

Maj 1994 
Uge 18
Som tak for lån af lokaler forærede Skjern 
Billedskole forleden biblioteket et acrylhus, 
fremstillet af Åse Tofts billedskolelever. Det 
skete i forbindelse med den officielle åbning 
af billedskolen, der efter sommerferien vil 
være at finde i museets lille hus i anlægget. - 
Med drønet fra en hundepistol startede 181 en
tusiastiske cyklister på dette års Tour de Pe
dal, og arrangørerne glædede sig over, at så 
mange havde trukket cyklen frem fra vinter
hiet.

Uge 19
Godt 18.000 lagde i weekenden vejen forbi 
Dalager Marked i Borris, hvor 91 kræmmere 
stod parat til at tage folk ved næsen, og en en
kelt handelsmand formåede at sælge for 
12.000 kr. på én dag. - Efter at Skjern Kom
mune har overtaget rattet fra TRA, er den ble
vet ejer af 8 lokale busruter. Nu skal et trafi
kudvalg til at se ruterne efter i sømmene med 
eventuelle nedlæggelser for øje, men det lig
ger dog fast, at udvalgene for teknik og øko
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nomi arbejder henimod gratis buskørsel for 
alle skolebørn i kommunen. - Enghavens 
Venner årlige loppemarked gav 40.000 kr., og 
det var arrangørerne særdeles tilfredse med, 
idet en ny handicapbus nu er rykket en del 
nærmere. - Det summer af aktivitet på dag
højskolen, hvor man, udover de to normale 
dagkurser, også tilbyder et specialkursus for 
tamilske kvinder, finansieret af EU’s social
fond. Her lægges stor vægt på kommunika
tionssprog samt et bedre indblik i danske sam
fundsforhold. - Pragmatismen raser i Tek
nisk udvalg, idet man på Mølletorvet gerne ser 
en nyskabning i form af en halvanden p- 
plads. Og den er tilvejebragt på grund af øn
sker om enten 3 eller slet ingen, derfor lan
dede man midt i, og det kan fiskebussen så få 
glæde af, når den er der. Udover halvanden
pladsen bliver der også 20 almindelige gam
meldags parkeringspladser. - Rapporten om 
kommunes ældrepleje udløste omgående 
685.000 ekstra kroner, og den glade giver er 
Skjern Byråd. Men beløbet, som svarer til 4-5 
ekstra plejestillinger, er kun for resten af ka
lenderåret, derfor gav byrådet socialudvalget 
ordre om at studere rapporten indgående, så
ledes at gode forslag kan komme med i bud
gettet for 1995.

Uge 21
Så er det også rent museumsmæssigt blevet 
forår, og 2. pinsedag tog Skjern-Egvad Mu
seum hul på sæsonen. Hovedaktørene var 
dennegang en flok får, der under fårehyrde 
Berit Kiilerichs kyndige saks fik en ny frisk 
sommerfrisure. - Og i den anledning havde 
medlemmer af Midtwest Husflidskreds med
bragt allehånde redskaber såsom karter og 
spinderokke, så lægfolk selv kunne prøve at 
forarbejde ulden. - Adskillige lystfiskere har i 
den senere tid forsøgt at få et IC3-tog på kro
gen, men såvel DSB som politiet anmoder ind
trængende folk om pænt at blive ved åbred- 
den og ikke kaste snøren ud fra jernbane
broen, da det kan være en særdeles livsfarlig 
affære. - Man spørger af og til sig selv om, 
hvad de gode borgere i Skjern egentlig dis
kuterede, dengang Pakhuset bare blev brugt 
som pakhus. - Den alderstegne bygning er 
nemlig blevet en så varm - andre vil mene kold 
- kartoffel, at den gæsteoptræder, så godt 
som hver gang nogen åbner munden om no
get. Dennegang drejede det sig om den frem
tidige placering af rutebilstationen, hvor et 

borgermøde havde formået at samle 40 inter
esserede. Næsten 100% af de fremmødte 
vendte sig mod Netto-tanken, da de frygtede 
et trafikalt ragnarok, og flere slog til lyd for, 
at lade busgaden starte ved Klostervej, hvor 
andre hellere så holdepladsen nord for bane
gården. Men hurtigt kom Pakhuset i skud
linien, og man kunne næsten høre bulldo
zerne varme op, én anbefalede kommunen at 
arrangere en folkeafstemning, og borgmester 
Viggo Nielsen så det gerne omdannet til et pri
vatdrevet jazzsvingende spisehus. - Nu får 
Skjern endelig sin velfortjente plads på ver
denskortet og kan hæve sig blandt de andre 
metropoler. DSB sætter nu et eksprestog ind 
mellem Århus og Esbjerg, og det agter kun at 
stoppe i de store byer, såsom Skjern.

Uge 22
Også i år giver Skjern Kommune unge menne
sker mulighed for at få et haltag over hovedet, 
hvis de vel at mærke er kommet via det lands
dækkende rejseprojekt Dan-Rail. Intentio
nen er at give de unge en mulighed for at holde 
ferie uden store overnatningsudgifter, blot 
skal man medbringe en sovepose og så ellers 
indstille sig på en hårdt natteleje. - Skjern 
Teknisk Skole vil gerne se nogle piger, og for 
at lokke dem ind i hanløvens hule, reklameres 
der kraftigt for den treårige tekniske studen
tereksamen kalder HTX. Efter sommerferien 
indleder skolen et samarbejde med TEKO- 
Center Danmark, hvor man kan uddanne sig 
til konfektionsassisten eller designer, og in
spektør Verner Alstrup fra Teknisk Skole hå
ber, at også udensognspiger vil få øjnene op 
for det gode tilbud. - Atter engang slog Cir
kus Benneweis pløkkerne i den skjernske 
muld og kunne notere fuldt telt.

Juni 1994
Skjern Bank drager nu sønderud for at etabler 
sig i Esbjerg. I Skolegade i Esbjerg har man le
jet en tidligere møbelforretning, og staben på 
fem medarbejdere vil bestå af såvel Esbjerg
som Skjern-folk, og for at give esbjergenserne 
en forsmag på de nye tider, er Skjern Garden 
sendt i forvejen for at gøre opmærksom på lo
kaliteten Skjern. - Udfra en veldokumenteret 
viden om, at børn sjældent har garderhøjde, 
når de gør deres entré i børnehaven, vil Røde 
Kors børnehaven i Skjern nu få et køkken med 
tre gulvniveauer, således at den opvoksende 
ungdom kan få en reel chance for at være med 
i de kulinariske aktiviteter. - Der arbejdes 
ihærdigt på at virkeliggøre, hvorledes Mette 
Muus og Niels Kvembjerg levede deres rakker
liv oppe i Dejbjerg. Skjern-Egvad Museum 
har fået arkitekt Erik Einer Holm til at ud
arbejde et projekt for genopførelse af det 
gamle Rakkerhus, som blev revet ned i 1932, 
og det er tanken, at kopien skal lægge sig så 
tæt op af originalen som muligt.

Uge 23
På dyrskuet var malkekvæget i topform, og 
en enkelt af den rødbrogede model scorede 
hele 24 point, hvilket skulle være næsten uop
nåeligt, hvis man »kun« er malkeko. 6000 be
søgende havde trodset vejr og især vind for at 
komme til regionsdyrkskuet i Skjern, og de 
måtte konstatere, at kvaliteten af de udstillede 
dyr var høj, det samme kan dog ikke siges om 
slagteriernes telt, der så sit snit til at »stikke«
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af. Heldigvis kom hverken folk eller fæ til 
skade. - Havnen i Stauning er et godt sted at 
være, og det beviser det blå flag, der nu vejer 
over havneområdet. Flaget er nemlig tegn på, 
at en lang række miljøkrav er opfyldt, og for 
nylig gav blå-flag juryen altså grønt lys, efter 
at Stauning Havn, sammen med 84 andre af 
landets havne, har været under miljølup. - 
Kun 60% stemte ved EU-valget i Skjern kom
mune. Først på mandag skal EU-stemmesed- 
lerne tælles op i Skjern Hallen, indtil da ligger 
alle krydserne forsvarligt i Skjern Banks jer
narmerede bokskælder.

Uge 24
Skjern Kommune er blevet overhalet indenom 
af sin egen beskæftigelsespolitik. For at lang
tidsledige fik noget at rive i, tilbød man gratis 
hovedrengøring og havepasning for de, der 
var blevet for aflægs til selv at klare det. Job
konsulent Anne Marie Clausen, oplyste at der 
er ganske enkelt for få langtidsledige. - Et an
det sted, hvor huller heller ikke er in, er hos 
den kommunale børnetandpleje. For at sikre, 
at boret når ud i de fjerneste kroge af kommu
nen, har den mobile tandklinik, kaldet »Bis
sebussen», nu i 15 år hjemsøgt omegnssko
lerne. Nu får den et nyt look, for eleverne på 
Faster Skole har netop færdiggjort et 12 meter 
langt og 4 meter højt maleri, som fremover vil 
pryde bussens sider. - Med en veloplagt brum
men gik 13 KZ-maskiner på vingerne fra Stau
ning Lufthavn, og årsagen til »pensionistud
flugten« skyldtes Veteranfly Klubben, der af
viklede sit 25 års jubilæum.

Uge 25
En overdækket tribune er under opførelse på 
Skjern Idrætspark, og selvom det drejer sig 
om ståpladser, bliver tilskuerne nu forskånet 
for de værste af vejrgudernes aggressioner. 
Tribunen kommer til at koste godt 200.000 
kr., men man håber på en øget publikumstil
strømning, nu da en elektrisk måltavle også er 
at finde ved grønsværen. - 26 børn fra Skjern 
Kommune er, mere eller mindre frivilligt, fjer
net fra deres hjem, og det har fået social
udvalgsformand N. K. Kristensen til at råbe 
vagt i gevær. Der er forslag om at ansætte en 
familiekonsulent. Socialudvalgsformanden 
betegner omsorgssvigt som en væsentlig 
grund til problemerne. - En kombineret tøj
og skobutik ved navn Rebecca har set dagens 
lys, og ejeren er Dick Douglas Duelund, en 
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tidligere dejbjerggenser, der via en omvej til 
Canada nu har slået sig ned i Østergade blandt 
sko og gamle møbler fra Lønborg Antik. - 
Skjern Gardens bogmarked lukker, den blev i 
sin tid blev startet for at samle penge ind til 
garden, så nu lægger Gardens forældrefor
ening hovederne i blød for at finde nye ind
tjeningsmuligheder.

Uge 26
De tre sognepræster har delt kommunens 7. 
klasser imellem sig og har samtidig langtids
planlagt, således at man som forældre kan 
skue tre år frem og eventuelt reservere det øn
skede hotel. Dog understreger Jens Simon
sen, at man selvfølgelig kan vælge en anden 
præst, hvis man skulle have noget at udsætte 
på den »automatiske«, men en af bevæggrun
dene er bl.a. at komme det stærke gruppepres 
til livs, hvor et par enkelte populære skikkel
ser i klassen kan slæbe hele flokken med sig, 
når der skal vælges. - Berlinmuren faldt, men 
Skjernåen består. Det fik operachef Jens Pe
ter Krabbe at føle, da han letsindigt kom til at 
antyde, at Skjern Operaen kunne få til huse i 
teatersalen i Vostrup, indtil man fik sit eget 
operahus på den nordre side af åen. For han 
havde gjort regning uden Skjern Operaens 
styringsgruppe, der pointerede, at operaen 
har at blive i Skjern-Hallen, indtil den er stor 
nok til flytte hjemmefra. Til gengæld har Jens 
Peter Krabbe fået tilsagn om støtte til det 
kommende operahus fra både Kulturministe
riet og Teaterrådet. - Skjern-Egvad Museum 
har netop udsendt sit sommer- og efterårs
program, og der er 500 forskellige aktiviteter 
at vælge imellem. En betragtelig del af til
buddene foregår i naturen, men også inden- 
døre kan man erkyndige sig livet i gamle dage, 
her spænder man lige fra tog og dukker til 
sioux-indianere. - Arbejdsmarkedsreformen 
truer med at lamme ØKO-projektet i Skjern- 
Egvad, idet de ledige ikke længere hænger på 
træerne.

Juli 1994
Nu mangler Skjern Fjernvarmecentral kun et 
få de sidste 2% lokket ind i varmen, for de har 
p.t. rørkontakt med 98% af husstandene i det 
område, deres ledningsnet dækker. Kunde nr. 

2500 har netop meldt sig i form af den navn
kundige Fredo, der i sin tid drev Grønlunds 
Hotel, for Fredo gider ikke længere opvarme 
sit hus med træ.

Uge 27
Poul Kjøllers elskede cykel må dog fortfa
rende pænt dele Mølletorvet med sine firhju
lede kollegaer, men det gav ingen skår i glæ
den, da borgmester Viggo Nielsen, bevæbnet 
med hækkesaks, indviede det næste trin i 
Skjerns byfornyelsesplan. Og han lovede, at 
man nu retter blikket mod Bredgade og Bane
gårdspladsen. - Ingen ved vel helt præcist, 
hvordan pesticider smager, men driftsleder 
Tage Behnke fra Skjern Kommune oplyser, at 
stadset ikke findes i vores drikkevand. Da 
alarmklokkerne begyndte at ringe andre ste
der i landet, tog man her i kommunen konse
kvensen og undersøgte vandværkerne i op
landet, og de har alle fået fem kokkehuer. - 
Midt i det politiske inferno af busser, ind
købsvogne og pakhuse knejser 12 stolte kej
ser-lindetræer, og det har de såmænd gjort si
den 1972, da man besluttede sig for igen at 
plante træer i Bredgade. Men på trods af, at 
Bredgade bliver omlagt til en stilfærdig sive
gade, bliver motorsaven alligevel snydt for en 
godbid, for træerne skal ganske enkelt flyttes. 
Stadsgartneren har haft kontakt til nogle eks
perter i Ballerup, og lindetræerne skulle 
kunne trækkes op nærmest a la tand, hvor
efter de bliver genplantet lidt længere ude på 
den nuværende kørebane. - Måske burde 
medlemmerne af Dejbjerg Sogneforening 
kikke ned på Skjern Vindmølle for at studere 
sioux-indianernes teknik med at sende og 
modtage røgsignaler. For de der har posta
dresse i Lem, men dog hører ind under Skjern 
Kommune, bliver stadig snydt for kommunal 
information, senest programmet for Skjern 
Musikskole. Kommunaldirektør Erik Lo- 
renzten er opmærksom på problemet, men lo
ver at kikke på sogneforeningensformand Kaj 
Nygaards forslag om at klistre en adresselabel 
og et frimærke på de publikationer, der skal 
ud i kommunens allerfjerneste kroge.

Uge 28
Sidst i juli eller først i august kan den nye 
bowlinghal tages i brug, lover hal-direktør 
Ole Hansen, dog undlader han klogeligt at 
nævne hvilket år. Nu er det luftfugtigheden, 
der driller, den var helt oppe på 80%, da træ
gulvet skulle lægges, og det kunne senere gøre 
gulvet mere kuperet end kønt er. Det sammen
holdt med større travlhed blandt håndvær
kerne gør, at vi nok først kommer til at bowle i 
august. - En 56 meter lang pølse med lynlås og 
gasventil findes på Stauning Maskinstation 
og kaldes en AG-Bagger. Det er en ensilerings- 
maskine. Vidunderet komprimerer først af
grøderne, dernæst sorteres vandet fra, til slut 
tilsættes et stof, der sætter ekstra fut i gærin
gen, og hele herligheden gemmes i en plastic
pølse. Og for at landmanden kan bruge af la
geret på op til 220 tons ensilage, er den før
nævnte lynlås påmonteret. - Brande Fald
skærmsklub havde fundet på at lave sommer
lejr ved Stauning Lufthavn. Her blev det til i 
alt 500 spring, både fra 1000 meter og 3000 
meter, hvor man har hele 50 sekunder at nyde 
livet i, inden man trækker i snoren, og har 
man mere end 40 spring bag sig, kan man er
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hverve et certificat, der giver en lov til at 
springe selv. - Det kommunale pengeskab er 
en eftertragtet sag, som et hold ugernings- 
mænd forgæves forsøgte at bryde ind i for 3 
år siden. Forleden blev fiaskoen gentaget, 
hvor man heller ikke dennegang formåede at 
trænge gennem den betonarmerede dør, bag 
hvilken der gemte sig 400 børnechecks.

August 1994
Uge 31
Fly alene gør det ikke, der skal også køretøjer 
til, og med den viden i baglommen kunne 
Dansk Veteranflysamling femdoble besøgs
tallet, da de i weekenden holdt veterandag i 
Stauning. For mens nogle af de bedagede fly 
tog sig en lufttur, kunne man på landjorden 
beundre de godt 100 veteranbiler, der stadig 
både kan starte og bringes til standsning. - Da 
begge chefer for ældreplejen fratrådte i april, 
konstitueredes Bent Sørensen og Karen Ras
mussen som henholdsvis administrativ og 
faglig leder, og nu har kommunen besluttet 
sig for at opslå de to stillinger. - Det er ikke 
just pæne ord, Skjern Å-dalens lodsejere ta
ger i munden, når talen falder på miljømini
ster Svend Auken. Ukvemsordene bunder i 
Svend Aukens nedsættelse af et lokalt råd
givende udvalg, hvis råd åbenbart ikke var 
grønne nok for de ministerielle ører. Thi et 
mindretal af grønlig observans fik overtalt 
Svend Auken til at inddrage Vestengene i det 
store Skjern Å-projekt. - Gårdejer Niels Ven
delbo drømme om at lave en såkaldt put and 
take sø ude på Adelvej var lige ved at gå i op
fyldelse, for både Amtet og Veterinærdirek
toratet var med på ideen. Men Skjern Å-sam- 
menslutningen så i ånden Skjern Å-laksen 
bukke under for alskens smitsomme syg
domme hidrørende fra Vendelbos ørreder. 
Både amt og veterinærfolk sagde fra, og nu 
ligger det sådan, at Niels Vendelbo gerne må 
anlægge en sø, blot må der hverken »puttes el
ler takes«, kort sagt en fiskesø uden fisk. - Ef
ter overstået læretid hos købmand Villy Høj i 
Skjern har Kirsten Dahlman nu fået foden un
der egen disk i Bølling, hvor hun er blevet dag
lig leder af Landsbybutikken. Egentlig var det 
hendes plan at arbejde med børn, men i stedet 
røg blyanten altså op bag øret, og pr. 1 sep
tember overtager hun nærbutikken efter 
Bente Damgaard. - Joe Uldahl har op mod 
800 forskellige videofilm at tilbyde, i Øster
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gade, hvor han netop er blevet bestyrer af Vi
deografen, der er nyeste led i en kæde på 13 
butikker spredt ud over Jylland.

Uge 32
Pakhuset, skønheden eller udyret, er ikke så 
slem endda, blot vinden er i det lune hjørne og 
regnen ikke er alt for piskende. Det har 
Skjern-Tarm Jazzklub fået øjnene op for, og 
forleden kunne man trampe takten til tonerne 
fra Jensen/Hof Band, og det havde omkring 
100 jazzentusiaster set deres snit til. Frokost- 
jazz kaldes denne type arrangementer, som S- 
butikkerne er økonomisk bidragsydere til. - 
Med risiko for at ende i det rene »Jordløse« 
har et stort flertal i Skjern Kommunes økono
miudvalg vendt tommelfingeren nedad over
for amtet, der barsler med planer om at ind
drage 1060 hektar af egnens gode muld, idet 
det betegnes som et særligt følsomt land
brugsområde. Med et tab på 500 hektar i for
bindelse med genopretningen af Skjern Å- 
dalen, føler flertallet af økonomiudvalget, at 
kommunen rent landbrugsmæssigt er ved at 
nærme sig altankassestadiet. - Så faldt rute
bilstationen endelig til ro bagved Netto, om 
den sammenkogte ret at busser, passagerer, 
biler, indkøbsvogne og Netto-piger så vil 
kunne klare de klaustrofobiske tilstande, kan 
kun tiden vise. - De frygtede vandmålere, der 
ellers skulle have plaget Skjern-boen fra den 1. 
januar 1995, er blevet sat i skammekrogen, 
idet et markant flertal i byrådet vedtog at 
sende forslaget retur til teknisk forvaltning. 
Det, der skilte vandene, var afgiften til rens- 
ningsanlæget, der var den samme, hvadenten 
vandet kom fra en cisterne eller en haveslange, 
og det følte flertallet ikke var rimeligt overfor 
borgerne. - Som et godt eksempel går kom
munen nu i spidsen for at vise, at man gerne 
må bruge penge, blot det tjener et godt for
mål. En ejendom blev erhvervet i Skolegade, 
her skal opføres ældreboliger. Det samme gør 
sig gældende på Amager, hvor en grund på 
3000 kvm er udlagt til legeplads, og her bliver 
småfolkene skånet for farlige legeredskaber, 
idet jorden indtil videre skal ligge brak. Og 
sluttelig er kommunen blevet ejer af 14 hektar 
jord ved Ringvejen, således at Skjern senere 
kan få mulighed for at brede sig østover. - 
Lidt rask hovedregning viser, at der i Hol
stebro er ca. seks gange så mange kaffemaski
ner som i Skjern, og det har fået ejerne af 

»Kaffebønnen« til at drage nordpå, idet de 
ikke følte, at en by af Skjerns størrelse var 
gearet til den slags specialbutikker. - I Øster
gade er skoforretningen »Rebecca« ligeledes 
historie, idet indehaveren Dick Douglas Due
lund fra I. september sidder fordybet i økono
mistudierne på Århus Universitet. - Den me-

■
I I f

Ved gudstjenesten søndag den 14. august ind
sattes den nye sognepræst i Hanning, Arne 
Holmgaard, der her ses flankeret af t. v. pa
stor P. Brogaard Andersen, Skjern, og t.h. 
den afgående sognepræst Gunnar Pedersen. 
Sammen dag var Arne Holmgaard blevet ind
sat i embedet i Finderup kirke.

gen polemik og de hårde ord har fået Svend 
Auken til at forlade det miljøministerielle 
skrivebord for ved selvsyn at besigtige pro
blemerne Med afstikkere til både Vadehavet 
og Møns Klint lagde Auken også vejen forbi 
Skjern A, og på ægte politikervis så han posi
tivt på trakasserierne omkring især Vesten
gene og Lønborgvej, som han nok mente ville 
blive løst på fordragelig vis.

Uge 33
»Hvorfor vil man ikke ældes i Bølling«. Et 
faktum er det, at de fleste af veteranerne 
blandt Bøllingboerne hellere vil ind til Skjern 
for at nyde deres alderdom, hvorimod deres 
jævnaldrende fra Rækker Mølle ikke har så 
meget imod at blive. Får de ældre magt, som 
de har agt, vil flere ældreboliger i såvel Bøl
ling som Sædding stå gabende tomme, men 
såfremt man gjorde noget mere ud af de fysi
ske rammer og iværksatte nogle flere aktivite
ter, kunne holdningen da muligvis ændres, ly
der svaret på en forespørgsel, som socialud
valget har foranstaltet. - Skjern Kommune 
havde opslået en stilling, som »Ledende sy
geplejerske i Skjern Kommunes Hjemme
pleje«, men da det til lejligheden nedsatte an
sættelsesudvalg skulle til at vælge og vrage i 
bunken af ansøgere, viste det sig, at der ikke 
var en eneste. Som en beskeden trøst til 
udvalget var der dog otte interesserede til 
stillingen som administrativ leder af hjem
meplejen, men med hensyn til den ledende sy
geplejerske er der ingen vej uden om et genop
slag.

Uge 35
Da der i den forgangne weekend var lagt an til 
»Laksedag« ved Skjern À blandt de 100 delta
gere opnåede kun 8 at få en fisk på krogen. - 
Det kommunale vandværksvand er nu erklæ
ret helt pesticidefrit, men de, der fortsat be
tjener sig af private boringer, vil hvert femte 
år komme under lup. - Natmænd, tatere og 
andet godtfolk, der omkring århundredskif
tet rakkede rundt på de omkringliggende he
der, kunne nok fortjene en udstilling, mente 
museumsinspektør Kim Clausen. Det var
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kommet museet for øre, at en maler ved navn 
Kristian Marinus Testrup Jacobsen udødelig- 
gjorde flere af rakkerne, men hvor var hans 
værker. En eftersøgning blev iværksat, og 
snuseriet endte hos Skjernoptikeren Per Vi
lain og dennes familie, som besad flere af Te- 
strups malerier. Disse kommer nu til ære og 
værdighed på udstillingen »Jyske Rakkere og 
natmandsfolk«, der frem til den 23. oktober 
vil være at finde på Bundsbæk Mølle. - John 
Lemming og Ole Iversen har taget initiativ til 
at samle nogle af de gamle vandhunde fra 
Skjern Svømmeklub, der prustende skulle til
bagelægge hver fem distancer, som dog, al
deren taget i betragtning, var kortet betydeligt 
af. Og selvom flere måtte opleve lidt krampe, 
slap alle helskindet fra gensynet med det våde 
element. - Skjern Kristne Friskole nu kan se 
tilbage på de første 20 år. Den bygger på fol
kekirkens evangelisk-lutherske bekendelse, og 
selvom skolen i begyndelsen var et lille fore
tagende, er den nu vokset sig stor og stærk og 
huser 138 elever. - Ovre i den almindelige fol
keskole, nærmere betegnet Amagerskolen, 
glemte man at entrere med vejrguderne, og de 
slog til, da hele skolen havde sat kursen mod 
stadion for at afvikle den årlige idrætsdag. In
spektør Ebbe Harlou besluttede sig derfor at 
sende hele flokken hjem til det tørre tøj. - 
Skjern-Egvad museum fik afslag på en an
søgning om kr. 600.000. Pengene skulle bru
ges til at købe Skjern Cykellager for, idet det 
ville egne sig godt som opbevaring af effekter, 
som ikke p.t er på udstilling.

Uge 35
I den forgangne uge udskrev statsminister 
Poul Nyrup Rasmussen valg til folketinget. 
Hvilket også gælder Skjern Kredsen, og alle 
de gammelkendte partier er på banen med så
vel genudsendelser som nye ansigter. I for
vejen har kredsen tre folketingsmedlemmer, 
og de ønsker alle at generobre deres stol, men 
de får konkurrence af mindst tre, der også 
bejler til at blive lokalområdets repræsentant 
på tinge. - Med inspektøren i spidsen og pe
dellen som bagtrop drager hele Stauning 
Skole ud i terrænet i midten af september. 
Formålet er at give såvel elever som personale 
et lille tredages kursus i det nye fag natur/ 
teknik, hvor man ud fra devisen om, at na
turen ikke kun forefindes i fjernsynet sætter 
kursen mod Sletten ved Silkeborg.

September 1994
Der råbes på kvalificeret arbejdskraft, men 
som oftest kommer kun det tomme ekko til
bage, derfor opfordres virksomhederne til at 
henvende sig på enten Jobcenteret eller Ar
bejdsformidlingen, når de har et ledigt job. 
Her vil man så bistå med råd og dåd og med
virke til eventuelt at planlægge målrettede ud
dannelsesforløb. - Måske Ferrodans ledelse 
stikker hovedet indenfor på Jobcenteret, for 
om føje tid får de brug for 13 nye medarbej
dere. Det driftige jernstøberi udvider nu til 
næsten det dobbelte, og når byggeriet er fær
digt om et lille års tid, vil man kunne se et par 
nye lagerhaller samt en 2-etagers administra
tionsbygning. - Den megen turbulens om
kring Skjern Å har øjensynligt også påvirket 
vandløbet selv, for den havde hjørnetænderne 
fremme, da Café Værestedet forleden ad 
vandvejen nåede frem til Sdr. Felding. Hvad 

der skulle have været en fredelig kanotur blev 
til en hidsig holmgang med elementerne, der 
stedse gav nye smagsprøver på sin vildskab. 
Vinden hujede, ukvemsordene føg og til sidst 
opgav man forehavendet, det var simpelthen 
for farligt, men alle overlevede og kunne more 
sig over turen. - Nu får Mikkel plads til både 
over- og undertøj, idet indehaveren Bente Pe
dersen rykker tilbage i »Kaffebønnen«, hvor 
hun før har slået sine folder. Samtidig be
holder Bente Pedersen forretningen i Jern
banegade samt en tilsvarende i Brande. - 
Grundlovens smukke ord om retten til en bo
lig klinger en smule hult, når adgangen til den 
samme bolig er forbundet med til tider uover
stigelige vanskeligheder, og i sine sorte stun
der overvejer man at udskifte familiebilen 
med et bæltekøretøj eller måske ligefrem gå 
sammen med de nærmeste lidelsesfæller om 
at investere i en helikopter. Skulle man rent 
undtagelsesvis nå inden døre, skal gravema
skiner og astmatisk hostende pumper nok 
minde en om, at man befinder sig midt i en ak
tiv kommunes brændpunkt. På den anden 
side, rørene skal jo under mulde, man mobili
serer det gode danske humør og ihukommer, 
at folkene ude i skyttegravene udfører et ret så 
utaknemmeligt arbejde, til tider under kaska
der af supplerende grundvand. Imidlertid har 
ens lune smil en tendens til at stivne, når man 
gennem et halvt år har haft postadresse midt i 
hurlumhejet og så må konstatere, at jordaf- 
kastelse følger jordpåkastelse. Forstået såle
des, at én entreprenørvirksomhed gravlægger 
kloakrør, en anden tager sig af elkabler og en 
tredje får æren af fjernvarmerør Og i bedste 
gammelsovjetisk stil dækker alle pænt til efter 
sig, for det er dejo kontraktligt forpligtet til, 
altså kan hverken folk eller firmaer klandres. 
Planlægning og koordinering er øjensynlig 
begreber, som har haft mere end svært ved at 
trænge frem til det politiske og administrative 
hovedkvarter.

Uge 36
For tiden kan man opleve både toldere og syn
dere på Skjern Bibliotek, førstnævnte repræ
senteret ved en udstilling fra Told og Skattere
gionen i Herning, der gennem 100 år har taget 
temperaturen på menigmands samvittighed, 
endvidere udstilles en del litteratur om jøde
forfølgelserne. - Skjern kommune og Ring
købing Amt står bag, når 10 kunstige slyng
ninger bliver det til i det grønne område ved 
Fuglekvarteret og Ringvejen, men så skulle 
Kirkeåen også kunne leve op til tidens re
kreative trend, der kræver, at en å igen tager 
sig ud som en forskrækket snog. - Kreativite-

Her er bestyrelsen for Skjern Boowling Club i 
gang ved de nye bowlingbaner. Man håber på 
mange medlemmer.
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originaliteten var i topform, da det nye bow
ling-center ved Skjern Hallen blev indviet. 
Halinspektøren fik forærene en bowlingkugle 
af sten, den får stadeplads foran centerets 
indgang.

Uge 37
Med efteråret i sigte søger også rotter inden- 
døre, og derfor er de kommunale rottefæn
gere klar til at rykke i felten. - Her i Skjern har 
vi lige de rette faciliteter til totalteater, hvor 
publikum inddrages, og hvor aktørerne flin
trer rundt nede i salen.
For en sådan teaterform kræver, at scenen be
nyttes så lidt som muligt, og her er Centersa
len jo skræddersyet til formålet, idet der rent 
faktisk slet ikke er nogen scene. - Og det er 
nok derfor, man i Skjern Byråd ikke ser den 
ringeste grund til at støtte en teatersal i Vo- 
strup, når vi selv har alle de fysiske rammer til 
den kulturelle fremdrift.

Ostegrosserer Carsten Thygesens store messe 
i Skjern-Hallerne i anledning af Skjern Oste
lagers 50 års jubilæum blev en stor succes. 
Her ses fra venstre Børge Jensen, der grund
lagde Børge Jensen A/S, Carsten Thygesen 
og H. P. Pedersen.

Uge 38
Hele 86,5% af kommunens stemmeberetti
gede borgere fandt vej til urnerne, og da alle 
krydserne var blevet nærlæst, lignede det til 
forveksling landsresultatet rent bortset fra, at 
socialdemokraterne kunne notere en frem
gang på 0,6%. Vælgerkorpsets røde kort til 
Kristeligt Folkeparti kostede Henning Lys
holm Christensen pladsen på tinge, og for 
Skjern Kommunes vedkommende nåede kun 
Hanne Severinsen fra Venstre frelst gennem 
skærsilden. - Det bliver lokale hænder, der 
fatter om skovlene, når arbejdet med den nye 
rutebilstation fløjtes igang. Entrepenørfir- 
maet Flemming Rohde A/S løb af med licita
tionssejren, for den nette sum af 1.561.762 
kr., men så er det også med moms. Og hele 
herligheden, skulle gerne være færdiggjort, 
når julefreden sig sænker over Skjern Kom
mune.

Uge 39
Såfremt man er så heldig at have børn, der er 
aktive indenfor FDF/FPF, er sommerafslut
ningen så afgjort et af årets højdepunkter. På 
vanlig vis fandt det sted på Cirklen, og hver 
gang undrer man sig over, at (lederne) kan 
blive ved med at hitte på nye aktiviteter, men 
det er vist slået fast, at de aldrig løber tør. En 
fast ingrediens er lysbillederne, og Bjarne 
Kjærgaard ved ordet ledte forsamlingen gen
nem sommerens lejrtur, der startede ved Sæd- 
ding Kirke. Efter lysbillederne indtog lederne 
scenen og til sidst blev tre pilte forfremmet til 
væbnere efter at have aflagt væbnerløftet, en 

smuk gammel tradition, der stadig holdes i 
hævd. - Der skal etableres en udvidelse af 
Arnborgvej med et kanaliseringsanlæg, så 
venstresving mod Bølling kan foretages uden 
fare for liv og lemmer. - På handelsskolen er 
man i gang med at lægge nyt tag til en pris af 
1,2 mill, kroner.

Oktober 1994
Uge 40
Indbyggere i Skjern kommune ialt 12.607 - 
Da interessen for åndelig føde kan være en 
temmelig svingende affære, besluttede Skjern 
Gardens Forældreforening at lukke bogud
salget i Bredgade. - Blinkende lamper og 
tandbørster i overstørrelse var det syn, der 
mødte den, der onsdag stak næsen indenfor 
på Amagerskolens kantine, der i var omdan
net til praktikmesse. Det var skolens tiende
klasser, der ville demonstrere udbyttet af de
res praktikophold, der spændte fra tandlæger 
over cykelsmede til elektrikere. Men et sådant 
praktikophold har eleverne dog ikke bare fået 
foræret, idet de første skulle søge »stillin
gerne«, som var opslået i en til lejligheden ud
arbejdet avis. - Rækker Mølle ved man en 
lærkerede, der er blevet for trang. Det drejer 
sig om børnehaven Lærkereden, der i for
dums tider var en legestue og senere blev for
fremmet til børnehave, men altfor mange un
ger i reden har nu nødvendiggjort en tilbyg
ning. 77 kvadratmeter bliver det til. Det koster 
516.053 kr. og forventes at være færdig til 
april. - Den traditionelle opfattelse af natløb 
er noget med at bevæge sig rundt i et bulder
mørkt terræn, hvor man bevæbnet med lom
melygte skal løse diverse opgaver, mens man 
skal forsøge at holde sig klar af såvel vilde dyr 
som strømførende hegn. En kreativ genistreg, 
som hos FDF/FPF snarere er reglen end und
tagelsen, blev søsat fredag aften, hvor en flok 
spændte unge mennesker stod parat på Bane
gården og regnede med en lille rask stroppetur 
ud på heden. De blev klogere, for de kom 
overhovedet ikke uden for bymuren, lederne 
sendte dem nemlig rundt til de virksomheder 
og institutioner, hvor lyset ikke er slukket om 
natten. Her fik de et lærerigt indblik i, hvad 
man foretager sig på Papirfabrikken, på et 
plejehjem og hos en bager, hvor der blev dis
ket op med frisk bagværk. Kl. 1.30 kunne for
ældrene sætte kursen mod Cirklen for at hen
te børnene, der igen var en oplevelse rigere.

Uge 41
Såvel ringer som graver kan nu lade sin røst 
høre i menighedsrådene, da en ræpræstentant 
for de af kirken ansatte fremover får både 
tale- og forslagsret. Denne demokratiske ny
skabelse er et resultat af den reviderede me- 
ninghedsrådslov, der træder i kraft, når året 
rinder ud. - De originale stumper fra Dej- 
bjergvognen har hidindtil ligget i National
museet, hvor man har fusket et enkelt køretøj 
sammen, men fhv. gårdejer Svend Ostergaard 
fra Astrup skal nu, i samarbejde med folkene 
ved Skjern-Egvad Museum til at genskabe en 
tro kopi af Dejbjergvognen, der så ad åre får 
sit eget tag. - Skjerns skatteprocent vil forsat 
ligge på 18,9%. - Den stolte kommunale 
skude ved navn Skjern står fortsat med stæv
nen vendt mod Tarm. Og helt i tidens ånd med 
tilsvejset bovport. Skjern Operaen har jo som 
bekendt stuearrest og må pænt blive hjemme i
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hallen, men på længere sigt bør den vel have 
sit eget hovedkvarter. Det er det, der giver sved 
på panden, for Centersalen, der på papiret er 
en teatersal, egner sig fortsat bedst til gulv
øvelser. - Skjern Turistforening fik Mads An
dersen Skjerns skilt med Tøjhuset, der som 
bekendt udraderede Damernes Magasin for 
6500 kr. ved en auktion over rekvisitter be
nyttet i T.V. serien Matador, men så har 
Skjern også et godt kort på hånden, når byen 
skal markedsføres, som turistmekka, bebuder 
Egon Søgaard, der er formand for turistfor
eningen. - Skjen Bowlingcenter, markedsfø
rerer sporten ved at invitere fire landsholds
bowlere, der demonstrerede, hvorledes man 
undgår at tabe kuglen ned over tæerne, og 
hvordan man rammer keglerne i den modsatte 
ende. Bagefter var det byrådsmedlemmernes 
tur, og sammen med nogle af deres organisa
tionsfolk, stillede de op parti mod parti.

Uge 42
Der skal spares på energien, og man bliver 
jævnligt opfordret til at slukke lys, hvor det 
ikke er absolut nødvendigt. - Og Skjern Kom
mune er gået i spidsen og har slukket al lys i 
krydset Østergade/Ringvejen for at omdanne 
den østlige byport til en rundkørsel. - I efter
årsferien har museet haft en del ting på tape
tet, men det har overvejende båret præg af at 
være formidlende fremfor aktiverende, så 
blandt andre S-butikkerne tog over og op
stillede en klatrevæg, hvor man ved at fire sig 
10 meter op i luften kunne komme til at bimle 
med en klokke. Og for de mere jordbundne 
har der været mulighed for at bowle. På 
Skjern Bibliotek kunne de yngste få et indblik 
i, hvordan visse dyr lever, for her havde man 
entreret med Christianhede Minizoo og den
nes dyrepasser, der fra det midtjyske havde 
medbragt både et (lugtfrit) stinkdyr plus en 
sammenrullet tigerpython, som de modigste 
kunne prøve at hænge om halsen.

Uge 43
Bevaringsforeningen har nu rettet øjnene 
mod hjørneejendommen Skolegade/Mellem- 
gade, her residerede førhen den navnkundige 
malermester Rostrup, der også ejede alle na
bohusene. Nu ligger skøderne hos Skjern 
Kommune, og den agter at rive ned for at 
kunne bygge 12 nye ældreboliger, men Be
varingsforeningen maner til omtanke, idet så 
godt som alt nybyggeri i dag er designet med 
den samme stereotype lineal. - Rent helbreds
mæssigt er meget nyt byggeri en prøvelse. 
Skjernåskolen, hvor både elever og lærere går 
hostende og harkende omkring. Og det til 
trods for, at bygningerne er mindre end tre år 
gamle. - Landmænd, der om vinteren ikke 
har så mange gøremål i lade og lo, kan i stedet 
gå på et VUC-kursus, men Voksenundervis
ningscentret i Skjern forsøger sig nu med til
bud til andre, der af forskellige årsager er 
braklagte i vintertiden. - Bibelhistorie, kirke
historie og så lidt bibelhistorie igen er hoved
menuen, når Minihøjskolen i Rækker Mølle 
tager hul på den nye sæson, og man har boo
ket sig ind på Rækker Mølle Skole, hvor til
hørerne udover det teologiske også kan erkyn
dige sig om litteratur og egnens gamle gårde.

»Året rundt« er redigeret af Erik Ellegaard 
Bjerre.

Diamantbryllup
Maj 1994
8. Margrethe og Johannes Sørensen, Kirkeby
vej 43D, Stauning

Oktober 1994
26. Dorthea og Chr. Pedersen, Violvej 8, 
Skjern.

Guldbryllup
November 1993
14. Anna og Peder Pedersen, Bøllingvej 3A, 
Kongsholm, Hanning.
20. Martha og Henry Karlsen, Højevej 11, 
Astrup.

Januar 1994
4. Anna og Ivan Skovgaard Pedersen, Hjejle
vej 1, Skjern.

Februar 1994
11. Marie og Klement Lauridsen, Præste
gårdsvej 31, Skjern.

Marts 1994
3. Kirsten og Mads Madsen, Klostervej 60, 
Skjern.

April 1994
7. Inger og Richard Heldgaard, Klostermar
ken 22, Skjern.
26. Oline og Alfred Thomsen, Violvej 6, 
Skjern.

Maj 1994
4. Mary Lund og Peter Søndergaard Jensen, 
Park Allé 7, Skjern.
22. Fhv. graverpar ved Faster kirke, Anna og 
Edvard Nielsen, Præstevejen 8, Faster.

Juni 1994
25. Thea og Herman Olsen, Grønagervej 17, 
Stauning.

Juli 1994
7. Marie og Chr. Slot, Kærvej 4, Videbæk.
8. Irma og Ingvard Hansen, Nørregade 1, 
Skjern.

September 1994
8. Mette og Leo Andersen, Klostervej 38, 
Skjern.

Oktober 1994
7. Edith og Svend Olesen, Sønderskovvej 1, 
Borris.

Sølvbryllup
November 1993
1. Birte og Jens Schmidt, Fasterlundvej 1, 
Astrup.
2. Gurli og Gunnar Iversen, 0. Marupvej 8, 
Skjern. - Elisabeth og Søren Jørgensen, Old- 
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agervænget 38, Skjern. - Sonja og Curt Pe
dersen, Vestervænget 55, Skjern.
9. Else og Henning Jensen, Egerisvej 31, Ej- 
strup. - Erna og Gunnar Aarup, Stauningvej 
30, Stauning.
30. Bengta og Harry Jensen, Sønderbyvej 1, 
Stauning.

Januar 1994
25. Ellen Margrethe og Svend Aage Hansen, 
Vinkelvej 25, Bølling.
31. Solvejg og Kristen Tang, Egerisvej 11, Fa
ster.

Februar 1994
8. Inga og Kurt Kristensen, Hasselvej 18, 
Skjern.
22. Birthe og Jørgen Thomsen, Vinkelvej 36, 
Bølling.

PRØV OS!
- Vi er med på den 

værste
Vort arbejde bliver aldrig rutine. 
Hver dag tager vore professionelle 
fagfolk udfordringen op. Det lille 
uheld eller travlhedens (uundgåe
lige) resultater. Næste morgen er 
som morgenen før:
En ren fornøjelse. En ren arbejds
plads. Hver dag.

Prøv os. Vi giver også ren besked 
om prisen.

Jensens Rengøring
Nykærsvej 12.6900 Skjern
Tlf. 97 35 40 40 . Fax. 97 35 45 40

Medlem af Rengøringsselskabernes 
Brancheforening
- DERES GARANTI FOR EN 
FAGLIG KORREKT RENGØRING

Marts 1994
22. Gitte og Erik Lund, Lyagervej 4, Dej
bjerg.
29. Nanna og Verner Christensen, Birkevæn
get 23, Astrup. - Anne Karen og Aksel Erik
sen, Mågevej 8, Skjern.

April 1994
12. Hanne og Hans Jensen, Grønnevej 3, Bor
ris.
26. Solvejg og Flemming Mikaelsen, Amager
vej 86, Skjern

Maj 1994
24. Elin og Ove Andersen, Grønningen 10, 
Skjern. - Hanne og Kresten Sunesen, Øster
gade 58, Skjern.

Juni 1994
28. Grethe og Leif Kofoed, Bøgebakken 6, 
Rækker Mølle. - Ida og Knud Erik Larsen, 
Arnborgvej 1, Skjern. - Lisbeth og Christian 
Spangsberg Rahbek, Herborgvej 65, Finde- 
rup.

Juli 1994
4. Ruth og Tage Pedersen, Åbrinken 18, 
Skjern.
5. Esther og Poul Friis, Ejstrupvej 23, Ej- 
strup. - Agnethe og Jens Chr. Fjord, Mågevej 
7, Skjern. - Elly og Gunnar Kousgaard, Skov
dalvej 2, Sædding. - Karna og Marius Trip, 
Klostervænget 28, Skjern.
12. Jenny og Vagn H. Jeppesen, Vestervænget 
20, Skjern.
19. Esther og Viktor Christensen, Klokmose- 
vej 3, Astrup. - Adela og Birger Petterson, 
Anemonevej 17, Skjern. - Bodil og John 
Holm, Lærkevænget 13, Rækker Mølle. - 
Betty og Poul Erik Jensen, Søvejen 13, Ræk
ker Mølle. - Bodil og Knud Hougård Klau
sen, Anumvej 121, Skjern.

August 1994
2. Laila og Kaj Eriksen, Videbækvej 19, 
Astrup.

September 1994
13. Karen og Andreas Thomsen, Hedelykke, 
Videbækvej 27, Astrup.
20. Anna Marie og Erik Agerbo, Poppelallé
14. Skjern.
27. Kirsten og Kristian Olesen, Ånumvej 67, 
Skjern. - Karin og Leif Thyssen, Kløvervæn
get 24, Skjern.

Oktober 1994
26. Hanne og Peder Egsgaard, Amagervej 52, 
Skjern.

Bryllup
November 1993
Bølling kirke:
13. Gundhild Nielsen, d.a. Vera og Arne Niel
sen, Bølling, og Carl Martin Holm, s.a. Inge
borg og Carl Holm, Bevtofte.

Skjern rådhus:
5. Benthe Lønne, Skjern, d.a. Johs. Larsen, 
Dejbjerg, og Poul Borre Andersen, Skjern, 
s.a. Gudrun og Johs. Borre Andersen, Hu
rup.
19. Teresa J. Szynkiewicz, Polen og David E. 
Sellers, USA.

Skjern kirke:
14. Lisbeth Spangsberg Bro, Skjern, og Glen 
Allegranza, Holtville, Californien, USA.

Januar 1994
Skjern Rådhus:
7. Ruth Kjeldgård og Simon Simonsen, Øster
marksvej 3, Bølling.

Februar 1994
Bølling kirke:
5. Jette Jensen og Klaus Rosendahl, Baune- 
høj 3, Bølling.

Marts 1994
Skjern Rådhus:
30. Alice Haulund Jensen og Vagn Pedersen, 
Svalevej 5, Skjern.

Hanning kirke:
19. Vita Kjeldgård Møller, d.a. Jørn Bøgelev 
Møller og Minna Mariane Kristensen, Fin- 
derup, og Kaj Gravers Kristensen, s.a. Willy 
Brøgger Kristensen og Ingrid Irene Graver
sen, Herning.
31. Birgit Ester Bech, d.a. Sigrid og Karlo 
Bech, Hanning, og Pierrick Fruchard, s.a. 
Reneé Raffin og Pierre Fruchard, Frankrig.

Skjern kirke:
26. Dorte Sig Jensen, Århus, d.a. Karin Sig 
Jensen, Skjern, og Allan Leergaard, Ros
kilde, s.a. Gerda og Gunnar Leergaard, Ros
kilde.
31. Gitte Damgaard Eskildsen, d.a. Holger 
Damgaard Eskildsen, og Stig Madsen, s.a. 
Jenny Madsen.

Sædding kirke:
5. Gitte Nyby, d.a. Kirsten og Eddie Nyby, 
Rækker Mølle, og Johnny Christiansen, s.a. 
Birthe og Nis Christiansen, Lem.
30. Maria Bach Kofoed, d.a. Grethe og Leif 
Bach Kofoed, Rækker Mølle, og Peter 
Herbst, Vestervig, s.a. Minna og Erling 
Herbst, Vestervig.

April 1994
Dejbjerg kirke:
2. Solvej Sørensen, d.a. Sonja og Svend Sø
rensen, og Bjarne Christensen, s.a. Ingelise 
og Erik Christensen.

Faster kirke:
16. Ellen Jensen, Ringkøbing, d.a. Anna Jen
sen, Astrup, og Uffe Krogsgaard, Ringkø
bing, s.a. Else Marie og Aksel Krogsgaard, 
Stauning.
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Finderup kirke:
2. Ulla Bonde Jacobsen, d.a. Ellen og Finn 
Jacobsen, Finderup, og Kaj Mortensen, s.a. 
Karla og Villy Mortensen, Skjern.

Sdr. Felding kirke:
29. Diana Hviid Sørensen, d.a. Bodil Hviid 
Andersen, Borris og Erik Nielsen, s.a. Vagn 
Nielsen, Assing.

Maj 1994
Aadum kirke:
7. Berit Bredtoft, Skjern, d.a. Lisbeth og Er
ling Bredtoft, Aadum og Hans Venø, Skjern, 
s.a. Ida og Jens Venø, Brande.

Borris kirke:
7. Lise Bank Nielsen, d.a. Anne og Eskild 
Nielsen, Videbæk og Lauge Bonde, s.a. Anne 
Grethe og Vagn Bonde, Borris.
14. Dorthe Gravengaard Jensen, d.a. Henny 
og Flemming Damgaard Jensen, Odder og 
Martin Jensen, s.a. Rachel og Hartvig Jen
sen, Borris. - Kirsten Henneberg og Erik Lar
sen, Sietmarken 46, Broager.

Faster kirke:
7. Heidi Elisa Andersen, d.a. Addy og Robert 
Andersen, Videbæk og Bjarne Larsen, Trold
hede, s.a. Esther og Jens Chr. Larsen, Ejstrup
21. Viki Nørgaard Nielsen, Esbjerg, d.a. Ag
nes Nørgaard Nielsen, Astrup og Tommy 
Bjerg, Esbjerg.

Finderup kirke:
28. Chanette Nielsen, d.a. Kaja og Alfred 
Nielsen, Finderup og Knud Erik Dyrvig, s.a. 
Kirsten og Henning Dyrvig, Borris.

Kristkirken i Tønder:
28. Helle Bentin, d.a. Inga og Fedder Bentin, 
Brorsonsvej 38, Tønder og Kenneth Mose 
Lauridsen, s.a. Agnethe og Christian Laurid
sen, Adelvej 2, Skjern.

Skjern Kirke:
21. Dorthe Lykke Jensen, Holte, d.a. Jytte og 
Peter Jensen, Skjern og Pai Klitholm, Holte, 
s.a. Kamma Klitholm, Virum.
28. Anette Koefoed Olsen, d.a. Karen og 
Henning Koefoed Olsen, Skjern og Anders 
Nielsen, s.a. Anne og Georg Nielsen, Øster 
Smede.

Stauning Kirke:
22. Gerda Andersen, Ikast, d.a. Mie og Hans 
Andersen, Dejbjerg, og Kjeld Andersen, 
Brande.

Juni 1994
Borris kirke:
18. Conny Paulsen, d.a. Sonja og Hardy 
Paulsen, Esbjerg og Anders Kousgaard An
dersen, s.a. Helga Kousgaard Andersen, 
Skjern.

Bølling kirke:
4. Laila E. Jansen, d.a. Grethe og Anders 
Jansen, Bølling og Richard Madsen, s.a. Ka
ren Madsen, Borris.

Dejbjerg kirke:
21. Marianne Øllgaard Søm, d.a. Mette og 
Ole Søm, Dejbjerg og Michael Bentholm, s.a. 
Agnethe Bentholm, Middelfart.

Egvad kirke:
18. Jette Damgaard, d.a. Signe og Kristen 
Damgaard, Letagervej 11, Skjern, og Jimmy 
Pinderup, Kløvervej 17, Tarm, s.a. Mette og 
Christian Pinderup, Vardevej 43, Tarm.

Hanning kirke:
25. Mette Knudsen, d.a. Anna og Erik Knud
sen, Amagervej 66, Skjern og Kristian Han
strup Andersen, s.a. Ella og Mads Andersen, 
Skårupvej 4, Hanning.

Herborg Kirke:
4. Vivi Krogsgaard, d.a. Mona Krogsgaard, 
Herborg og Brian Dammark Nielsen, s.a. Egil 
D. Nielsen, Astrup.

Herning kirke:
11. Lis Bjerg Sørensen, d.a. Alice Bjerg Sø
rensen, Herning og Lars Søndergaard, s.a. 
Tove og Erling Søndergaard, Borris.

Skjern kirke:
4. Doris Lønborg Mortensen, d.a. Anna og 
Niels Jørgen Mortensen, Skjern og Ole Alex
ander Madsen, s.a. Eva og Frank A. Madsen, 
Århus.

Stauning kirke:
25. Lene Rauff Nielsen, d.a. Inge og Ernst 
Rauff Nielsen, Stauning og Anton Bank Ole
sen, s.a. Tinne og Gudmund Bank Olesen, 
Nørhede.

Søllerød kirke:
18. Gitte Herborg Olesen, d.a. Bente og Jens 
Herborg Olesen og Peter Bisgaard, s.a. Birte 
og Karl Bisgaard, Århus.

Juli 1994
Assing kirke:
Kontorelev Ulla Vejvad Bækgaard, Skjern, 
d.a. Esther og Ingvald Bækgaard, Kibæk og 
elektriker Jørgen Bredtoft, Skjern, s.a. Ester 
og Bendt Bredtoft, Ølgod.

Borris kirke:
Lone Våtvik Andersen, d.a. Benny Oliva An
dersen, Skjern og Chr. Hartvig Andersen, 
Sdr. Felding og Freddy Andersen, s.a. Kirsten 
og Arnold Andersen, Sdr. Felding. Samt hen
des søster Irene Våtvik Andersen og Erik Jen
sen, s.a. Tove Jensen, Skjern.

Faster kirke:
30. Bettina Frederiksen, d.a. Thorkild Fre
deriksen, Astrup og Gunnar Bendtsen, s.a. 
Nanny Bendtsen, Videbæk.

Give kirke:
1. Johanne Laursen, d.a. Else og Laurids Chr. 
Laursen, Give og Jeppe Fjord Ørskov, s.a. 
Nanna og Lars Fjord Ørskov, Borris.

Hemmet kirke:
30. Birgitte Pedersen, d.a. Inger Agnete og 
Johannes Pedersen, Lyngbyvej 4, Hemmet, 
og Heinrich O. Iversen, s.a. Anne Mette og 
Jens J. Iversen, Dalbrinken 5, Skjern.

Holstebro kirke:
30. Anni Bernhard, d.a. Grethe og Gunnar 
Bernhard, Vostrup og Lars Stjernholm, s.a. 
Ingelise og Bent Stjernholm, Vejrum.
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Nexø kirke:
9. Lone Munk Mouridsen, d.a. Kirsten og 
Vagner Mouridsen, Bodilsker, og Jørgen 
Kjær Jensen, s.a. Sylvia Jensen, Skjern.

Sdr. Felding kirke:
9. Maibritt Lomholdt, d.a. Anne og Poul 
Lomholdt, Sdr. Felding og Jørgen Holk, s.a. 
Tove og Henning Holk, Borris.

Sdr. Tranders kirke, Aalborg:
16. Heidi Toft, d.a. Jonna og Viggo Toft, Aal
borg og Tormod Toft Poulsen, s.a. Anne Ma
rie og Walther Poulsen, Skjern.

Skjern kirke:
16. Pia Strandbygaard, d.a. Lisbeth og Niels 
Erik Strandbygaard, Stauning og Nils Bjer
ring, s.a. Aase og Tage Bjerring, Thorning.

Sædding kirke:
2. Lærer Ingunn Thrana, Rækker Mølle, d.a. 
Käthe og Paul Thrana, Brabrand og Poul 
Storgaard Lodahl, Skjern, s.a. Else og An
ders Lodahl, Faster.

Tarm kirke:
9. Sonja Egsgaard Nielsen, Præstegårdsvej 1, 
Skjern, d.a. Maren og Gert Nielsen, Lønborg 
og Bent Hansen, Præstegårdsvej 1, Skjern, 
s.a. Anna Hansen, Skjern.

Videbæk kirke:
16. Merete Søndergaard, d.a. Birgit Sønder- 
gaard, Videbæk og Henrik Arendt Laursen, 
s.a. Marie Laursen Worm, Lyngbjergvej 63, 
Nykøbing M.

August 1994
Assing kirke:
19. Berit Sørensen, d.a. Anne Lise og Svend 
Sørensen, Kibæk og Peter Toft Christensen, 
s.a. Inger Marie og Jørn Toft Christensen, 
Hemmet.

Borris kirke:
6. Anne Marie Krogh, d.a. Else og Børge 
Krogh, Borris og Thomas Hedegaard Kristen
sen, s.a. Tove og Kaj Hedegaard Kristensen, 
Strøby Egede, Sjælland.

Brøndbyøster kirke:
13. Lise Maharaj, d.a. Kirsten og Ram Ma
haraj, Hvidovre og Peter Westphall, s.a. Lis 
og Leif Westphall, Skjern.

Bølling kirke:
6. Bente Lauritsen, Tarm, d.a. Mette og Tage 
Lauritsen, Bølling og Aksel Lægsgaard, 
Tarm, s.a. Jytte og Leo Lægsgaard, Skjern.

Dejbjerg kirke:
6. Marianne Nygaard Sørensen, d.a. Edna og 
Henning N. Sørensen, Outrup og Bjarne Ve- 
stergaard Hansen, s.a. Else og Poul Hansen, 
Dej bjerg.

GI. Sogn kirke:
27. Marianne Lauridsen, Herning, d.a. Gre
the og Sven Lauridsen, GI. Sogn og Allan 
Nielsen, Herning, s.a. Kaja og Alfred Niel
sen, Finderup.

Lønborg kirke:
27. Merete Allerslev og Holger Olesen, Klo
stervej 49, Skjern.

Skjern kirke:
12. Lajka Nielsen, Fyrrevænget 12, Skjern, 
d.a. Rosa og Bent Nielsen, Hemmet og Jens 
Ole Feldager, Fyrrevænget 12, Skjern, s.a. Lis 
og Johannes Feldager, Skjern.
13. Mari-Ann Hageberg Christensen, Adelvej
23, Skjern d.a. Grethe og Børge Christensen, 
Søumsand, Norge og Bjarne Bækdal Thom
sen, Adelvej 23, Skjern, s.a. Lilly og Ernst 
Thomsen, Uglevej 2, Skjern. - Marianne 
Knop, Skjern, d.a. Tonny og Norman Knop, 
Vejle og Carsten Vestergaard, Skjern, s.a. Lis 
Pedersen, Kibæk.
20. Ulla Stensgaard, Skjern, d.a. Lizzi og 
Christian Stensgaard, Muspøt og Lars Hu
sted, Skjern, s.a. Agnete og Bent Husted, 
Skjern.
27. Trine Wassard, Langagervej 10, Skjern, 
d.a. Jytte og Gert Wassard Sørensen, Skjern 
og Brian Stenberg Kristensen, Langagervej 
10, Skjern, s.a. Bitte og Henry Kristensen, 
Skjern. - Anne Gitte Wagner, d.a. Lillian og 
Jørgen Wagner, Skjern og Lars Odderkjer 
Jensen, s.a. Shirly og Knud Jørgen Jensen, 
Skjern.

Sædding kirke:
20. Inge-Lisbeth Vestergård Andersen, d.a. 
Karen Marie og Søren Vestergård Andersen, 
Sædding og Morten Meiner, s.a. Else og Egon 
Meiner, Tarm.
27. Karin Faartoft, d.a. Ellen og Aksel Faar- 
toft, Rk. Mølle og Leif Horsbøl Jørgensen, 
s.a. Else og Leo Horsbøl Jørgensen, Skjern.

Tarm kirke:
6. Lene Hansen, d.a. Marie og Andreas Han
sen, Tarm og Kristian Runge, s.a. Magda og 
Henrik Jensen, Skjern.

Vestermarkskirken, Grindsted:
13. Elisabeth Kristensen, d.a. Britta og Gun
ner Kristensen, Ulkmedvej 6, Ansager tid
ligere Hanning og Kim Fisker, s.a. Anna og 
Erhardt Fisker, Grindsted.

Vor frue kirke, Århus:
6. Inger Vibeke Holst Kjærsgaard, Århus, 
d.a. Søren og Margrit Kjærsgaard, Grenå og 
Søren Berg Padkjær, Århus, s.a. Erna og 
Orla Padkjær, Videbæk.

September 1994
Hornslet kirke:
3. Tine Meyer og Peder Hyldal Sørensen, 
Hinnerup.

Lønborg kirke:
10. Hanne Søgaard Danielsen, d.a. Tove og 
Niels Danielsen, Lønborg og Hans Ladekjær 
Jeppesen, s.a. Eva og Poul Erik Jeppesen, 
Skjern.

Nr. Vium kirke:
24. Inge Lis Jensen, d.a. Ebba og Thomas 
Jensen, Fiskbæk og Kim Pedersen, s.a. Else 
og Sigurd Pedersen, Skjern.

Ribe Domkirke:
Lise Bjerrum Hansen, Vanløse, d.a. Else og 
Aage Bjerrum Hansen, Ribe og Kenn Arnold
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Thisted, Vanløse, s.a. Grethe og Erik Thisted, 
Skjern.

Skjern kirke:
3. Lone Korshøj Madsen, d.a. Inger og Kurt 
Madsen, Skjern og Egon Bundgaard, s.a. Elly 
og Emil Bundgaard, Højmark.
17. Britta Nielsen, Skjern, d.a. Magda og 
Ernst Nielsen, Skjern og Leif Thorup, Skjern, 
s.a. Hilda og Henrik Thorup, Skjern.

Sædding kirke:
24. Susanne Lodahl, d.a. Ruth og Søren Lo- 
dahl, Sædding og Frank Madsen, s.a. Gurli 
og Esper Madsen, Rækker Mølle.

Vor Frue kirke, Aalborg:
3. Lone Frederiksen, d.a. Ella og Henning 
Frederiksen, Aalborg og Erik Breindahl, s.a. 
Aase og Knud Breindahl, Mejsevej 5, Skjern.

Væggerskilde Kirke:
17. Mona Ebbesen, Spjald, d.a. Erna og Pe
der Ebbesen, Hoven og Palle Farsø, Spjald, 
s.a. Kristian Farsø, Skjern.

Oktober 1994
Bryndum kirke:
22. Anette Møller Thomsen, Bryndum, d.a. 
Rita og Knud Thomsen, Skjern og Per Chri
stensen, Bryndum, s.a. Bodil og Christian 
Christensen, Borris. - Else Bølling Kongens
holm, Haslev, d.a. Henny og Mads Peter 
Kongensholm, Bølling og Kurt Kongsted, 
Haslev, s.a. Signe og Jes Kongsted, Vamdrup.

Dejbjerg kirke:
6. Marianne Nygård Sørensen, d.a. Henning 
Nygård Sørensen, Outrup og Bjarne Vester- 
gaard Sørensen, s.a. Else og Poul Arne Han
sen, Dej bjerg.

Faster kirke:
15. Krista Søndergaard, Faster, d.a. Johanne 
og Gøde Søndergaard, Faster og Søren Vesta
ger Madsen, s.a. Else og Axel Vestager Mad
sen, Brande. - Karen Marie Kjærgaard, d.a. 
Elsa og Johannes Kjærgaard, Astrup og Jens 
Kragh Lauridsen, s.a. Minna og Andreas 
Lauridsen, Astrup.

Nyborg kirke:
22. Kit Poulsen, d.a. Monna og Erik Poulsen, 
Nyborg og Jørgen Ostergaard Mortensen, 
s.a. Inger og Ole 0. Mortensen, Skjern.

Tarm kirke:
15. Majbrit Hansen, Lønborgvej 47, Tarm, 
d.a. Anna Hansen, Skjern og John Melgaard, 
Lønborgvej 47, Tarm.

Ølgod kirke:
8. Tove Vendelbo Hansen, d.a. Bodil Peder
sen, Skjern og Torben Ostergaard, s.a. Elly 
og Knud Ostergaard, Ølgod.

Fødselsdag
November 1993
4. Thorvald Andersen, Kløverbakken 9, Ræk
ker Mølle, 80 år.
8. Kresten Hansen, Døstrupvej 37, Ådum, 60 
år. - Elsa Astrup, Ternevej 2, Skjern, 60 år. - 
Ruth Yding Noe, Østervang 21, Skjern, 50 år.
10. Viktor Poulsen, Engsiggade 3, Skjern, 80 
år.
13. Niels Chr. Vestergaard, Klokkebjergevej 
42, Skjern, 65 år.
14. Vagn Fjord Astrup, Ternevej 2, Skjern, 60 
år.
15. Poul Chr. Larsen, Toftegårdsvej 1, Debel- 
mose, Borris, 70 år.
19. Grete Lodahl, Stensbovej 8, Astrup, 60 år.
28. Bent Plauborg, Østre Allé 12, Skjern, 50 
år.
29. Pens, overlærer C.M. Graugaard, Østre 
Allé 9 A, Skjern, 75 år.

December 1993
17. Kanna Johnsen, Klostervej 24, Skjern, 60 
år.
20. Kristine Clausager, Borgergade 16, Borris, 
90 år.
23. Solvej Hamburger, Klostermarken 28, 
Skjern, 70 år.
24. Egon Holm Christensen, Kirkebyvej 40, 
Stauning, 60 år.
29. Anna Kathrine (Kit) Pedersen, Østervang
19, Skjern, 70 år.

Januar 1994
1. Statsautoriseret vejer og måler Chr. 
Brandt-Madsen, Østergade 32, Skjern, 70 år.
4. Gårdejer Niels Thomsen, Ragedal 14, 
Højby, Borris, 80 år.
6. Anlægsgartner Ole Jensen, Søvejen 11, 
Rækker Mølle, 90 år.
9. Signe Kjeldsen, Fjordglimt, Stauning, 90 
år.
10. Mekaniker Erik Nørgaard Jacobsen, Lu
pinvej 3, Skjern, 50 år.
16. Pressefotograf Bendt Christiansen, Skov
brinken 10, Skjern, 50 år.
20. Else Marie Gade, Østre Allé 13B, Skjern, 
90 år.
22. Kamma Vestergaard, Stauningvej 38, 
Skjern, 60 år.
23. Betty Bendtsen, Grøndal 7, Borris, 60 år.
24. Eva Lund Pedersen, Højevej 9, Astrup, 60 
år.
27. Leif Pedersen, Vestervænget 47, Skjern, 
50 år.
28. Kathrine Lauridsen, Klostervej 3, Skjern, 
75 år. - Rasmus Christensen, Tømmergården 
16, Skjern, 50 år.
29. Magda Vejrup, Finderupsvej 14, Skjern, 
90 år.

Februar 1994
3. Postpakmester Peter Andersen, Violvej 15, 
Skjern, 50 år.
4. Metha Mortensen, Højbyvej 15, Borris, 60 
år. - Dagny Nørremark, Vardevej 9, Skjern, 
75 år.
8. Bogholder Egon Holm Jensen, Svinget 2, 
Skjern, 60 år.
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11. Murermester Bent Husted, Vendersgade9, 
Skjern, 50 år. - Børnehaveleder Kristine Lar
sen, Bredgade 1, l.tv., Skjern, 60 år.
12. Anna Larsen, Fjordparken 33, Stauning, 
70 år. - Tidl. sognefoged og gårdejer Kristen 
Råbjerg Jensen, Møllegårdsvej 14, Borris, 70 
år.
14. Karl Dahl Jepsen, Klostervej 78, Skjern, 
70 år.
15. Jens Nielsen, Klostermarken 3, Skjern, 80 
år.
16. Kirsten Pedersen, Fårborgvej 9, Finderup, 
60 år.
19. Børge Mortensen, Løvstrupvej 6, Finde
rup, 70 år. - Niels Busk, Storegade 68, Borris, 
70 år.
23. Ulla Hundebøl, Dalbrinken 38, Skjern, 50 
år.
26. Else Sørensen, Stauningvej 3, Skjern, 50 
år. - Helga Christiansen, Tingagervej 1, Han
ning, 90 år.
28. Hans Frederik Jensen, Solsortevej 2, 
Skjern, 80 år.
29. Kurt Kruse, Skovbrinken 11, Skjern, 50 år. 
- Henrik Hansen, Flodgårdsvej 10, Borris, 70 
år. - Karen Holk, GI. Kirkevej 25, Fiskbæk, 
90 år.

Marts 1994
2. Karen Steffensen, Grønagervej 12, Stau
ning, 70 år.
3. Stinne Ostergaard, Damslundvej 14, Bøl
ling, 80 år.
4. Aase Rindom, Jernvej 17, Skjern, 60 år.
6. Kis Rasmussen, Amagervej 33, Skjern, 50 
år. - Gotfred Vestergaard, Østre Allé 18, 
Skjern, 85 år.
8. Agnes Astrup, Højevej 48, Astrup, 90 år.
9. Hans Nielsen, Chr. Hansensvej 9, Skjern, 
60 år.
10. Marie Johansen, De gamles Hjem i Faster, 
85 år. - Dinna Th. Christiansen, Anlægsvej 3, 
Skjern, 85 år.
12. Klinikassistent Birthe Møller, Bækkevan
gen 1, Skjern, 50 år.
13. Mary East, Fredensgade 36, Skjern, 60 år.
16. Lone Pedersen, Nattergalevej 2, Skjern, 
70 år. - Anna Marie Nygaard Jepsen, Ugl- 
bjergvej 19, Dejbjerg, 60 år.
18. Marie Engsig, Pilevænget 16, Astrup, 75 
år.
19. Smed Bent Jensen, Egerisvej 26, Ejstrup, 
50 år.
20. Peder Christian Pedersen, Borrisvej 31, 
Borris, 60 år. - Anne Søe, Lærkevænget 4, 
Rækker Mølle, 70 år. - Elna Olesen, Kloster
vej 50, Skjern, 70 år.
21. Morten Lauritsen, Røgindvej 27, Lem, 70 
år.
23. Jens Ewald Siersbæk, Kvembjergvej 7, 
Skjern, 50 år. - Aase Breindahl, Mejsevej 5, 
Skjern, 60 år.
26. Harry Olesen, Pilevænget 39 B, Astrup, 
75 år.
30. Henry Overgaard, Bækgaardsvej 22, 
Skjern, 60 år.
31. Annelise Andersen, Østergade 59, Skjern, 
65 år.

April 1994
1. Metha Miltersen, Klostervej 31, Skjern, 90 
år. - Vera Hansen, Skolevænget 45, Borris, 70 
år.

2. Svend Aage Christensen, Langagervej 12, 
Skjern, 60 år.
6. Tidl. kostinspektør Knud Thorkild (K.T.) 
Nielsen, Solsortevej 4, Skjern, 70 år.
7. Birgitte Christensen, Videbækvej 11, Fa
ster, 50 år.
12. Aksel Rostgaard Nielsen, Møllegaardsvej
5. Borris, 70 år.
13. Lilly Bækdal Thomsen, Uglevej 2, Skjern, 
50 år.
14. Gerda Kristensen, Østre Allé 11, Skjern, 
70 år.
15. Esther Nielsen, Vestervænget 38, Skjern, 
70 år. - Julius L. Pedersen, Fårborgvej 4, Fin
derup, 95 år. - Georg Jensen, Herborgvej 28, 
Finderup, 70 år.
16. Knud Stræde Andersen, Hestkjærvej 7, 
Finderup, 85 år.
20. Kristian Frost, Bøgebakken 7, Rækker 
Mølle, 75 år.
21. Svend Dahl Jepsen, Amagervej 11, Skjern, 
75 år.
27. Johs. Nielsen, Videbækvej 33, Astrup, 70 
år.
28. Christian Sand Østergaard, Højevej 46, 
Astrup, 80 år.

Maj 1994
1. Organist Willy Egmose, Klokkebjergevej 4, 
Skjern, 50 år.
4. Sofie Clausen, Anlægsvej 13, Skjern, 90 år.
6. Lillian Tobier, Lyngvejen 5, Sædding, 50 
år.
7. Hanna Eriksen, Østervang 53, Skjern, 75 
år.
12. Kristine S. Johannesen, Møllegårdsvej 19, 
Borris, 60 år. - Astrid Just Pedersen, Agervej 
71, Borris, 50 år. - Mylius Nielsen, Troldhede- 
vej 4, Borris, 60 år.
14. Nelly Fjord, Langagervej 47, Skjern, 60 
år.
15. Jørgen Lauritsen, Ganervej 1, Skjern, 50 
år. - Ernst Larsen, Østre Allé 59, Skjern, 70 
år.
17. Martha Marie (Mie) Lindeberg, Bredgade 
100 A, Skjern, 70 år. - 17. Esther Høstrup, 
Skolevænget 13, Borris, 75 år.
19. Margrethe Jepsen, Amagervej 11, Skjern, 
70 år.
22. Else Jørgensen, Klostermarken 69, 
Skjern, 50 år.
23. Gdr. Hans Frandsen, GI. Dejbjergvej 5, 
Dej bjerg, 60 år.
26. Ernst Rauff Nielsen, Grønagervej 19, 
Stauning, 50 år.
27. Viggo Falsig, Herningvej 5, Videbæk, 90 
år.
28. Niels Jørgen Jensen, Fasterlundvej 7, 
Astrup, 50 år.
30. Sonja Søndergaard, Bredgade 71, Skjern, 
70 år.

Juni 1994
1. Poul Grene, Ånumvej 139, Skjern, 70 år. - 
Henning Steffensen, Søvejen 12, Rk. Mølle, 
70 år.
2. Annelise Hansen, Tarpbjerg 14, Borris, 70 
år. - Peder Kragh, Hannerupvej 1, Faster, 60 
år. - Jens Møller Andersen, Birkevænget 12, 
Astrup, 60 år. - Inga Bojsen, Violvej 19, 
Skjern, 60 år.
6. Børge Nielsen, Hostedhøj 11, Sædding, 50 
år.
10. Svend Erik Grønborg, Markvænget 4,
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Skjern, 70 år. - Børge Mikkelsen, Adelvej 13, 
Skjern, 70 år.
11. Else Koefoed Olsen, Finkevej 2, Skjern, 60 
år. - Elly Clemmensen, Østre Allé 51, Skjern, 
60 år.
12. Folketingsmedlem Hanne Severinsen, 
Lønborgvej 7, Skjern, 50 år.
14. Helga Knudsen, Allikevej 5, Skjern, 60 år.
15. Rita Lauridsen, Løvsangervej 5, Skjern, 
50 år.
16. Laura Jakobsen, Mellemgade 25, 1, 
Skjern, 85 år.
17. Maja Nielsen, Tværgade 5, Skjern, 90 år.
18. Maria Thomsen, Fasterkjærvej 2, Faster, 
80 år.
19. Ane Danielsen, Klokkebjerg, 90 år.
21. Bent Sørensen, Østergade 47, Skjern, 70 
år.
22. Jenny Iversen, Marupvej 29, Skjern, 70 
år.
26. Sigrid Randeris, Pilevænget 46, Astrup, 
70 år.
27. Marie Møller, Mellemgade 3, Skjern, 70 
år.
29. Harry Thomsen, Skovløkken 5, Skjern, 
70 år.

HYDRO
SERVICE CENTER

v/ Mikael Præstegård 
Vardevej 98 . 6900 Skjern 
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Juli 1994
2. Johannes Bjørnholt, Skolevænget 1, Bor
ris, 70 år.
3. Inga Hansen, Finderupsvej 10, Skjern, 70 
år.
5. Alfred Poulsen, Fjordglimt, Stauning, 90 
år. - Helge Larsen, Søgårdvej 3, Stauning, 50 
år.
8. Magda Andersen, Østre Allé 53, Skjern, 80 
år.
11. Centerleder Niels Henrik Skovsgaard Niel
sen, Duevej 7, Skjern, 50 år.
13. Søren Steffensen, Grønagervej 12, Stau
ning, 70 år. - Gerda Thirup, Ånumvej 38, 
Borris, 60 år.
14. Inge Nilsson, Kirkebyvej 79, Stauning, 60 
år.
18. Hother Djursbo, Bredgade 3, Skjern 75 
år. - Svend Aage Schrøder, Ånumvej 41, 
Skjern, 75 år.
18. Niels Sørensen, Marupvej 38, Skjern, 80 
år.
23. Alma Lodahl, Chr. Hansensvej 1, Skjern,
60 år. - Karen Bertelsen, Finderupsvej 5A, 
Skjern, 80 år.
24. Ulla Møller, Glentevej 10, Skjern, 50 år.
26. Eigil Danielsen, Skolevænget 26, Borris, 
60 år.
27. Vagn Brink, Chr. Hansensvej 8, Skjern, 60 
år.

August 1994
6. Ingrid Dideriksen, Lindeallé 15, Skjern, 70 
år.
21. Harald Nyborg, Dalvej 18, Skjern. 70 år.
27. Egon Andersen, Ringkøbingvej 26, 
Skjern, 60 år.
28. Margrethe Egeris Iversen, Nørregade 27, 
Skjern, 80 år. - Ninna Nielsen, Åstedvej 1, 
Borris, 85 år.

September 1994
3. Viggo Kousgaard Christensen, Fasterlund- 
vej 8, Ejstrup, 70 år.

5. Asta Graversen, Østergade 84, Skjern, 60 
år.
6. Bodil Pedersen, Grønningen 6, Skjern, 60 
år.
9. Alma Frederiksen, Søndergade 26, Skjern, 
102 år. - Mads Agger, Vinkelvej 26, 80 år.
13. Karen Hedegaard, Finderupsvej 5A, 
Skjern, 75 år.
14. Marie Nisgaard, Gammel Hanningvej 1, 
Hanning, 75 år.
15. Kai Lykke Christensen, Vestervænget 57, 
Skjern, 50 år.
19. Oline Lauridsen, Enghaven, Skjern, 100 
år. - Margit Højgaard Clausen, Kløvervæn
get 10, Skjern, 50 år. - Ernst Højgaard Clau
sen, Nørre Herlev, 50 år.
23. Ester Jensen, Kirkebyvej 2, Stauning, 60 
år. - Sigrid Lysgaard, Grøndal 5, Borris, 80 
år.
25. Ester Keller Sørensen, Birkvej 27, Skjern, 
70 år.
26. Frida Homann, Østre Allé 68, Skjern, 80 
år. - Marie Mikkelsen, Bakken 4, Borris, 95 
år.
28. Jens Aas Madsen, Borrisvej 5, Astrup, 60 
år.
29. Helga Kristensen, Nygade 26, Skjern, 85 
år.
30. Anne Lise Hansen, Irisvej 14, Skjern, 50 
år.

Oktober 1994
1. Olivia Federau, Østergade 11, Skjern, 90 år. 
- Henning Juul Mikkelsen, Nykærsvej 14, 
Skjern, 50 år. - Overpostbud Anker Pedersen, 
Klokkebjergvej 76, Skjern, 50 år.
2. Mie Mikkelsen, Bakken 2, Borris, 70 år.
5. Egon Tang Sørensen, Vardevej 4, Skjern, 
60 år. - Karen Marie Knudsen, Hasselvej 2, 
Skjern, 50 år. - Erik Kristensen, Østre Allé 
52, Skjern, 60 år.
6. Sven Lunde Lauridsen, Tulipanvej 5, 
Skjern, 50 år.
11. Jenny Astrup Mortensen, Højevej 21, 
Astrup, 90 år. - Klement Lauridsen, Præ
stegårdsvej 31, Skjern, 75 år. - Sigrid Simon
sen, Øster Allé 16, Skjern, 75 år.
12. Hans Andersen, Ringkøbingvej 50, Dej
bjerg, 60 år.
16. Svend Pradsgaard, Ahlervej 2, Borris, 70 
år. - Peter Nygaard Knudsen, Møllevej 2, 
Astrup, 85 år.
20. Anna Skriver Christensen, Enghaven, 
Skjern, 95 år.
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Dåb
November 1993
Borris kirke:
28. Kristina Fausing Kylkjær, d.a. Joan Fau
sing Kylkjær og Leif Kylkjær, Gåsdalvej 13, 
Borris.

Dejbjerg kirke:
7. Claus Nygaard Madsen s.a. Linda Nygaard 
og Ove Høi Madsen, Nr. Vognbjergvej 11, 
Dej bjerg.

Skjern kirke:
7. Mia Hundebøl Sjørslev d.a. Birthe og John 
Sjørslev, Amager vej 64, Skjern. - Cecilie Paa- 
rup Biædel Gottlieb d.a. Helle Paarup Gott
lieb og Claus Blædel Gottlieb, Poppelallé 15, 
Skjern. - Matilde Spaabæk Andersen d.a. 
May Spaabæk Andersen og Lasse Agergård 
Andersen, Spættevej 2, Skjern.
14. Line Aagaard Machon Harring, d.a. Helle 
Aagaard Nielsen og Michael Machon Har
ring, Ånumvej 109, Skjern. - Alexander 
Spangsberg Allegranza, s.a. Lisbeth Spangs- 
berg Bro og Glen Robert Allegranza, Mejse
vej 8, Skjern.
21. Niclas Meier Iversen s.a. Sudarat Iversen 
og Niels Erik Meier Iversen, Langagervej 24, 
Skjern. - Nadia Søgaard Weiss d.a. Jeanette 
Søgaard Nielsen og Poul Grønbæk Weis, Pi- 
leallé 17, Skjern. - Tobias Krarrup Pedersén 
s.a. Inge-Lise Jacobsen og Jan Krarrup Pe
dersen, Pileallé 11, Skjern. - Malik Jannick 
Møller Jacobsen s.a. Helene Olga Mina Møl
ler og Magni Jacobsen, Østreallé 44, 2. tv., 
Skjern. - Nicolai Altenburg Bjerg s.a. Vivi 
Altenburg og Lars Linaa Bjerg, Vardevej 90, 
Skjern. - Morten Juhl Stistrup Nielsen s.a. 
Lise Juhl Nielsen og Søren Stistrup Nielsen, 
Teglværksgade 11, 4. tv., Århus.
28. Annika Hummersgård Hansen, d.a. Mo
nika Bettina Hansen og Willy Hummersgård 
Hansen, Vardevej 48, Skjern.

December 1993
Borris kirke:
5. David Christopher Hutchinson, s.a. Pia 
Birgitte Clausen Hutchinson og Craig Eugene 
Hutchinson, Abilene, Texas.

Bølling kirke:
5. Sara Krogsgaard Simonsen, d.a. Eva 
Krogsgaard Jensen og Erik Simonsen, Holk- 
vej 5, Bølling.

Dejbjerg kirke:
12. Mads Staal Rasmussen, s.a. Ellinor og Sø
ren Møller Rasmussen, Bundsbækvej 3, Dej- 
bjerg.

Faster kirke:
12. Kirsten Lerche Voogd, d.a. Herman Jan 
Voogd og Hanne Lerche Voogd, Ejstrupvej 
18, Ejstrup.

Skjern kirke:
5. Dennis Sommer Mikkelsen, s.a. Pernille 
Sommer og Verner Mikkelsen, Ørnevej 2, 
Skjern. - Simon Vang Andersen s.a. Dorthe 
og Benny Andersen, Nørregade 2, 1., Skjern. 
- Casper Jensen s.a. Heidi Iversen og Johnny 
Jensen, Parkallé 2, Skjern.
19. Anna Lind Jensen, d.a. Jytte Lind og Per 
Jensen, Vestervænget 3 A, Skjern.
26. Michael Haaning Pedersen, s.a. Susanne 
Haaning Pedersen og Tommy Pedersen, 
Sneppevej 1, Skjern.

Januar 1994
Borris kirke:
23. Lars Vendelbo Schmidt, s.a. Carsten 
Schmidt og Hanne Vendelbo Jensen, Flod
gårdsvej 36, Borris.
30. Stefan Dejgård Jensen, s.a. Thomas Dej
gård Jensen og Gulhild Stensig Jensen, Ve
stergade 27, Borris.

Faster kirke:
30. Johan Egsgaard Thomsen, s.a. Thomas 
M.L. Thomsen og Lene Lykke Egsgaard, 
Stauningvej 20, Skjern. - Dennis Slot Larsen, 
s.a. Henrik Larsen og Hanne Slot Larsen, 
Møllebækvej 34, Faster. - Jens Astrup Mad
sen, s.a. Mads Astrup Madsen og Hanne Bir
gitte Mortensen, Klokkebjergevej 150, 
Skjern. - Nicole Sasja Krog Jensen, d.a. Niels 
Jørgen Krog Jensen og Henny Anette Jensen, 
Horsmosen 11, Borris.

Skjern kirke:
9. Thomas Sandvang Vilhelmsen, s.a. Jonna 
Sundal Kvistgård og Kim Sandvang Vilhelm
sen, Poppelallé 12, Skjern. - Amalie Dyrup 
Petersen, d.a. Lisbeth Petersen og Steffen 
Dyrup Petersen, Skovbrynet 9, Skjern.
23. Majbritt Wittrup Thorup, d.a. Britta 
Viola Nielsen og Leif Wittrup Thorup, Ve
stervænget 58, Skjern. - Tanja Sønderbæk 
Mejlvang, d.a. Gitte og Ivan Mejlvang, Bel
lisvej 10, Skjern. - Casper Lyneborg Ve- 
stergaard, s.a. Dorthe Vestergaard og Mi
chael Christian Lyneborg, Amagervej 23, 
Skjern.
30. Kathrine Sandholm Nielsen, d.a. Mona 
og Peter Damgaard Nielsen, Bøllinglidevej 1, 
Skjern.

Februar 1994
Borris kirke:
6. Kristian Rindom Therkildsen, s.a. Jens 
Therkildsen og Bodil Rindom Therkildsen, 
Møllegårdsvej 10, Borris.
20. Rune Skov Tolstrup, s.a. Erik Skov Bertel
sen og Susanne Tolstrup, Solbjerg Hovedgade 
28, Solbjerg. - Anja Kristensen, d.a. Finn 
Kristensen og Dorit Petterson, Bøgelundsvej 
65 B, Videbæk.

Faster kirke:
27. Janni Louise Feldager, d.a. Jens-Ole Fel- 
dager og Lajka Møller Nielsen, Søndergade 9, 
Skjern.

Skjern kirke:
6. Michelle Andreassen, d.a. Charlotte An
dreassen og Torben Kristensen, Kjærs Allé 12, 
Skjern.
20. Diana Jeanna O’Brien, d.a. Ulla og Den
nis Michael O’Brien, Oxhey Lane, Watford, 
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England. - Malene Lønborg Madsen, d.a. 
Doris Lønborg Mortensen og Ole Alexander 
Madsen, Lundevej 7, Skjern. - Henriette Gui
lander Jakobsen, d.a. Jytte og Finn Jakob
sen, Dalbrinken 19, Skjern.
27. Rasmus Odderskjer Nielsen, s.a. Helle 
Odderskjer Jensen og Sten Nielsen, Ånumvej 
35, Skjern.

Marts 1994
Borris kirke:
6. Kenneth Krog Jensen, s.a. Jens Krog Jen
sen og Mona Kristensen, Flodgårds vej 1, Bor
ris.

Hemmet kirke:
27. Maria Løvstad Hansen, d.a. Inger-Lise 
Løvstad Hansen og Jens Erik Hansen, Østre 
Allé 21 C, Skjern.

Skjern kirke:
6. Lotte Kloster, d.a. Mette og Iver Kirke- 
gaard Kloster, Dalbrinken 58, Skjern. - Jacob 
Pedersen, s.a. Inge Lis Jensen og Kim Peder
sen, Elmevej 8, Skjern.
13. Stine Esmarch Thomsen, d.a. Karin Es-

UGEPOSTEN

97 35 00 22

Acacia
Jernbanegade. 6900 Skjern 
Tlf. 97350286

FOTOGRAF FINN E RENSK JOLI)

SKJERN
FOTO

llllEDGADE 19 • «900 SKJEIIN • TLF: 97350391 

march Thomsen og Kent Balle Thomsen, Var
devej 31, Skjern.
20. Emil Sandahl, s.a. Susanne og Keld San- 
dahl, Klostermarken 68, Skjern. - Mads 
Hauge Andersen, s.a. Grethe Hauge Chri
stensen og Flemming Andersen, Ahornvej 2, 
Skjern.

April 1994
Dejbjerg kirke:
3. Charlotte Sand Nielsen, d.a. Henriette og 
Søren Sand Nielsen, Dejbjerg.
29. Christopher Lilbæk Klement Lauridsen, 
s.a. Jette og Hans Jørgen Lauridsen, Dej
bjerg. - Charlotte Green Jørgensen, d.a. Yrsa 
og Lars Jørgen Green Jørgensen, Dejbjerg.

Lønborg kirke:
17. Jonas Bæk Jensen, s.a. Helle Bæk Olesen 
og Ole Jensen, Tømmergården 29, Skjern.

Skjern kirke:
3. Mathias Dalgaard Bjerg, s.a. Kirsten Dal- 
gaard og Hjalmar Grening Bjerg, Søndergade 
10, Skjern. - Lars Vang Christensen, s.a. 
Hanne Vang Christensen og Søren Christen
sen, Ånumvej 150, Skjern. - Tobias Lang- 
hoff, s.a. Ina Langhoff og Knud Erik Lang- 
hoff, Nattergalevej 5, Skjern. - Lasse Dal
gaard Ostersen, s.a. Kirsten Dalgaard Oster
sen og Ole Ostersen, Tranevej 8, Skjern.
10. Jens Bukholt Andersen, s.a. Linda Vang 
Andersen og Christian Bukholt Hansen, Ma- 
rupvej 4, Skjern.
29. Martin Dyrendal Rasmussen, s.a. Pia og 
Jørgen Dyrendal Rasmussen, Østervang 14, 
Skjern. - Daniel Christensen, s.a. Helle Mai- 
brith og Martin Christensen, Klokkebjergevej 
14, Skjern. - Nicolas Lystbæk Andreasen, 
s.a. Mette Kirstine og Eigil Preben Andrea
sen, Pileallé 18, Skjern. - Cecilie Nørgaard 
Mortensen, d.a. Anne Marie Nørgaard Pe
dersen og Carsten Mortensen, Bredgade 78, 
Skjern.

Stauning kirke:
3. Kenneth Vang Christensen, s.a. Vivi og 
Claus Christensen, Stauningvej 40, Stauning.

Maj 1994
Borris kirke:
22. Maria Zacho-Rasmussen, d.a. Tage Za- 
cho-Rasmussen og Aase Zacho-Rasmussen, 
Borrisvej 35, Borris. - Susan Nørgaard Lar
sen, d.a. Erik Nørgaard Larsen og Vibeke 
Marianne Nielsen Larsen, Ejstrupvej 2A, st., 
Ejstrup.
29. Lasse Staal Kristensen, s.a. Mogens Peter 
Kristensen og Ulla Pia Kristensen, Åstedvej 2, 
Borris. - Nicolai Alstrup Jørgensen, s.a. 
Svend-Erik Alstrup Jensen og Anne-Mette 
Jørgensen, Tarpbjerg 11, Borris. - Jens Nor
mann Mortensen, s.a. Flemming Mortensen 
og Nina Normann Mortensen, Storegade 41, 
Borris. - Jacob Fjord Ørskov, s.a. Jeppe 
Fjord Ørskov og Johanne Laursen, Grøndal 
13, Borris. - Karina Kjærsgaard Rindom, 
d.a. Jørgen Rindom og Annie Kjærsgaard 
Rindom, Længstedal 4, Borris.

Faster kirke:
8. Thomas Jacobsen, s.a. Henrik Jacobsen og 
Karin Jacobsen, Videbækvej 18, Astrup. - 
Mona Løjtholt Kristensen, d.a. Arne Kristen

sen og Ellen Løjtholt Kristensen, Meldgårds- 
vej 1, Astrup.
17. Michael Kalør Svendsen, s.a. Hanne Kalør 
og Christian Peder Svendsen, Ejstrupvej 6, 
Astrup.

Levring kirke:
12. Rasmus Bjerring Strandbygaard, s.a. Pia 
Strandbygaard og Nils Bjerring, Sankt Pauls 
Gade 15, 1., København K.

Skjern kirke:
1. Pernille Sofie Dalgaard Østergaard, d.a. 
Karin Bitten og Jens Østergaard, Ånumvej 
155, Skjern. - Trine Stenhøj Poulsen, d.a. 
Kirsten og Birger Kristian Poulsen, Rosenvej 
45, Skjern.
8. Ida Møller Dideriksen, d.a. Jonna Bitsch 
Dideriksen og Jes Møller Dideriksen, Bred
gade 71, 1. sal, Skjern.
12. Mikkel Tang Sørensen, s.a. Jette og Per 
Tang Sørensen, Holstebrovej 66, Skjern. - 
Stefanie Korshøj Mathiasen, d.a. Dorte Jen
sen og Bjarne Korshøj Mathiasen, Ringkø- 
bingvej 21, Skjern. - Sara Myrup Larsen, d.a. 
Marianne Larsen og Flemming Myrup, Bred
gade 150, Skjern.
15. Jesper Wauer Nielsen, s.a. Conny Nielsen 
og Jens Hessellund Nielsen, Ørnevej 10, 
Skjern.
22. Anders Molbech Lund, s.a. Pia Susanne 
Lund og Peter Molbech Lund, Klostermarken 
58, Skjern.
29. Rikke Hyldal Sørensen, d.a. Gerda Søren
sen og Poul Hyldal Sørensen, Elmevej 4, 
Skjern.

Stauning kirke:
22. Mathilde Vendelbo Bøndergaard, d.a. Su
sanne og Kurt Bøndergaard, Bredgade 11, 
Skjern.

Juni 1994
Dejbjerg kirke:
26. Anders Nexgaard Keseler, s.a. Ella Nex- 
gaard Keseler og Birger Keseler.

Sdr. Vium kirke:
19. Sarah Dalberg Elneff, d.a. Flemming Dal
berg Elneff og Tina Pedersen.

Skjern kirke:
5. Cecilie Munkgaard Spangsberg, d.a. Pia 
Irene Munkgaard Agerbo og Bent Hennelund 
Spangsberg, Oldagervænget 37, Skjern. - 
Alexander Flyvholm Povlsen, s.a. Dorte 
Flyvholm og Arne Povlsen, Vestervænget 1A, 
Skjern.
12. Amalie Sofie Simonsen, d.a. Inge Lise 
Jensen og Erik Vestergaard Simonsen, Dan
marksgade 30, Skjern.
19. Nicklas Mathias Holm Sørensen, s.a. 
Henriette Holm Sørensen og Jan Møberg Sø
rensen, Ånumvej 125, Skjern. - Rikke Dam- 
gaard Thomsen, d.a. Lene Damgaard Jensen 
og Ole Thomsen, Ånumvej 59, Skjern.
26. Morten Juul Iversen, s.a. Pia Agnethe 
Iversen og Ole Juul Iversen, Klostervej 7, 
Skjern.

Juli 1994
Borris kirke:
9. Rikke Renee Våtevik Jensen, d.a. Irene Vå- 
tevik og Erik Jensen, Industrivej 18, Skjern.
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12. Flemming Damgaard Nielsen, s.a. Lars 
Damgaard Nielsen og Lise Nørgaard Nielsen, 
Borgergade 11, Borris. - Christoffer Højmose 
Thomsen, s.a. Finn Højmose Thomsen og 
Inga Thomsen, Skolevænget 39 C, Borris.

Skjern kirke:
3. Kenneth Kogut Toft Thomsen og Klaus Ko
gut Toft Thomsen, s.a. Lisbeth Kogut Toft 
Thomsen og Leif Thomsen, Nattergalevej 12, 
Skjern. - Oliver Skovgaard Stokholm, s.a. Je
anette Skovgaard Stokholm og Søren Stok
holm, Bredgade 46, Skjern. - Bjarke Skifter 
Nielsen, s.a. Tina Telerro Jensen og Per Skif
ter Nielsen, Søvejen 17, Rækker Mølle.
10. Lasse Søndergaard Jepsen, s.a. Karen Eli
sabeth Søndergaard og Bjørn Jepsen, Hjop- 
tarpvej 2, Borris. - Andreas Brink Manicus, 
s.a. Helle Manicus og Tonny Brink, Lang
agervej 6, Skjern.
17. Lotte Aas Hindhede, d.a. Annette Aas 
Hindhede og Per Solsø Hindhede, Højevej 1, 
Astrup. - Anders Hvid Arensbach, s.a. 
Hanne Knudsen og Frank Hvid Arensbach, 
Tåstrup.
24. Anne-Gine Nielsen, d.a. Ellen og Niels 
Holden Nielsen, Stauningvej 18, Skjern.
31. Laurits Lønborg Pedersen, s.a Rita Peder
sen og Hans Peter Lønborg Madsen, Højevej 
29, Astrup. - Søren Kjær Nielsen, s.a. Mona 
og Bjarne Bent Nielsen, Østreallé 30, Skjern.

Tarm kirke:
9. Theis Egsgaard Hansen, s.a. Sonja Egs- 
gaard og Bent Hansen, Præstegårdsvej 1, 
Skjern.

August 1994
Agerbæk kirke:
21. Alexander Howland Kølbæk, s.a. Jens 
Kølbæk og Tove Howland, Østergade 92, 
Skjern.

Faster kirke:
14. Martin Hangaard Andersen, s.a. Anita 
Hangaard Andersen og Søren Andersen, 
Bakken 6, Borris.

Skjern kirke:
7. Gith Noes-holt, d.a. Kirsten og Søren 
Noes-holt, Østergade 88, Skjern.
14. Mette Skovbjerg Opstrup, d.a. Laila Op- 
strup og Jes Skovbjerg Hansen, Nygade 18, 
Skjern.
21. Maja Emilia Larsen, d .a. Lone Mai Søren
sen og Jens Peter Larsen, GI. Kongevej 22, 
Tarm. - Martin Häusslein Termansen, s.a. 
Susanne Häusslein og Karl Peder Termansen, 
Skovvænget 7, Skjern.
28. Cecilie Sørensen, d.a. Birgitte Lykke Sø
rensen og Søren Peter Dokkedal Sørensen, 
Kirkevej 17A, Borris. - Joachim-Konrad 
Guldberg Lauridsen, s.a. Dorthe og Henrik 
Guldberg Lauridsen, Langagervej 35, Skjern.

September 1994
Skjern kirke:
4. Laura Kjærgaard Nikolajsen, d.a. Hen
ning Kjærgaard Christensen og Dorte Niko
lajsen, Oldagervænget 15, Skjern.
11. Simon Højberg Thomsen, s.a. Metha og 
Bjarne Højberg Thomsen, Kløvervænget 37, 
Skjern. - Mette Benner Mikkelsen, d.a. Ellen 
Marie Benner og Jens Chr. Mikkelsen, 

Ånumvej 91, Skjern. - Johanne Jonna Ja- 
kobsgaard, d.a. Gitte og Bo Jakobsgaard, 
Kvembjergvej 1, Skjern.
14. Henrik Frost Andersen, s.a. Maja og Carl- 
Aksel Frost Andersen, Højbjergvej 3, Dej
bjerg.
18. Trine Lembcke Stenbæk Nielsen, d.a. Bir
gitte Lembcke Nielsen og Karsten Stenbæk 
Nielsen, Østergade 60, Skjern.
25. Cecilie Juul Søndergaard, d.a. Anne 
Mette Juul og Jørgen Søndergaard, Åbrinken 
16, Skjern. - Mikkel Kjærside Iversen, s.a. 
Jette Filsø og Ove Iversen, Ånumvej 31, 
Skjern. - Pauline Bakmann Madsen, d.a. Lis
bet Bakmann og Jørgen Søndergaard Mad
sen, Stensbovej 1, Faster.

Oktober 1994
Skjern kirke:
2. Nichlas Hiilke Andersen, s.a. Krista Munk 
Andersen, og Lars Tornhøj Hiilke, Østre Allé 
31 A, Skjern. - Katrine Bro Thygesen, d.a. 
Marie og Anders Hannerup Thygesen, 
Ånumvej 145, Skjern.
9. Nichlas Faaborg Mikkelsen, s.a. Ulla Pia 
Faaborg Mikkelsen, Østre Allé 18, Skjern.
18. Johannes Finn Madsen, s.a. Annette og 
Bjarne Madsen, Vestergade 32, Borris. - Jo
nas Vestergaard Andersen, s.a. Lisbeth Ve- 
stergaard Pedersen og Ove Andersen, Skole
vænget 34, Borris. - Maria Gjaldbæk-Niel- 
sen, d.a. Gitte og Børge Gjaldbæk-Nielsen, 
Odderskærvej 8, Borris.
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Jubilæum
November 1993
Økonomaassistent Benta Thusgaard Peder
sen, Klostervænget 3, Skjern, 25 år på Amts
sygehuset i Tarm.

December 1993
Rengøringsassistent Erna Viola Thomsen, 
Kongevej 26, Skjern og husassistent Jenny 
Kirstine Lund, Amagervej 100, Skjern, 25 år 
ved Skjern kommune.
Jørgen Johannesen, Brogårdsvej 39, Tarm, 
25 år ved amtskommunens revaliderings
værksted REVA.

Februar 1994
Karen I. Juhler, Kløvervænget 7, Skjern, 25 år 
ved legetøjshandler Karl Fjord, Skjern.

Marts 1994
Direktør Jørn Andersen, Østervang 6, 
Skjern, 40 år i firmaet H. Holmstoel A/S, 
Skjern.

Erik Korsholm, Østergade 42, Skjern, 40 år 
som bøssemager.
Følgende lærere har været ansat 25 år ved 
Skjern kommunale Skolevæsen: Overlærer 
Anna Marie Pilgaard, Holmgårdvej 1, Ræk
ker Mølle Skolen, overlæger Poul Erik Han
sen, Falkevej 1, Kirkeskolen, overlærer Tove 
Elia Hansen, Falkevej 1, Kirkeskolen, borg
mester Viggo Sønderstrup Nielsen, Toftgård- 
vej 3, Borris og overlærer Laura Bro, Mejse
vej 8, Kirkeskolen.
Følgende har 25 års jubilæum i folkeskolen: 
overlærer Niels Lyng, Lærkevej 12, og Birte 
Trelborg, Lærkevænget 5, begge Rækker 
Mølle Skolen.

September 1994
Postmester på Varde Postkontor, Jens Dyb- 
dahl, Nr. Nebel, tidl. Skjern, 40 år inden for 
postvæsnet.

Oktober 1994
Frank Overgaard Hansen, Grøndal 2, Borris, 
25 år hos H. Holmstoel, Skjern.
Birte-Marie Hansen, Lærkevej 4, Skjern, 25 
år på Borris Landbrugsskole.
Karl Pedersen, Gribsvej 1, Dejbjerg, 25 år hos 
Hiab Eksport A/S, Lem.

April 1994
Brandassistenterne Kai Dahl Jepsen og Jørn 
Jørgensen, 25 år ved Skjern Brandvæsen.
Forstander Henning Kjærgaard, Skovbryn
skollegiet, Skjern, 25 år.
Egon Winther Rasmussen, Sæddingvej 3, 
Hanning, 40 år som inseminør.
Chauffør Hans Jeppe Dideriksen, Holstebro- 
vej 68, Skjern, 25 år i Vognmandsfirmaet 
Mortensen.

Maj 1994
Gartnerformand Peder Kristian Kristensen, 
Mågevej 5, Skjern været ansat 25 år ved 
Skjern Kommune.
Anna Grethe Larsen, Søgårdvej 3, Stauning, 
25 år som kontorassistent ved Skjern-Tarm 
Egnens Landborforening.
Slagteriarbejder Knud Eriksen, Klokkebjer- 
gevej 30, Skjern, 40 år på Dane Beef-slagte- 
riet, Skjern.
Henning Sigurd, 25 år som økonomidirektør 
for de danske kartoffelmelsfabrikkers salgs
kontor i Lind.

Juni 1994
Bogtrykker Niels Erik Strandbygaard, 25 år 
hos J. Strandbygaards Bogtrykkeri.
Tinna Vestergaard, Irisvej 12, Skjern, 25 år i 
Specialbørnehaven på Kongevej - heraf 24 år 
som leder.

Juli 1994
Svend Erik Nørgaard, Ånumvej 71, Skjern, 
25 år i firmaet HS Kedler Tarm A/S.

August 1994
Defektrice Anny Kristensen, Mågevej 5, 
Skjern, 25 år ved Skjern Apotek.

Erhvervs-/j obnyt
November 1993
Søren Lind, Skovbrinken 19, er ansat som le
der af budget- og regnskabsafdelingen i 
Skjern Kommunes kultur- og socialforvalt
ning.
Voksenuddannelsescentret i Skjern har ansat 
Mads Simonsen, Skjern, som ny pedel.
Lars Førresdahl, Stauningvej 76, Stauning, er 
udlært som VVS-rørsmed på Nordsøværftet, 
Ringkøbing.
Tommy Stefansen, Kongevej 33, Skjern, er 
udlært som tømrer hos Hansen og Larsen i 
Dej bjerg.
Susanne Pedersen, Nykjærsvej 16, Skjern, er 
udlært hos Brugsen i Hemmet.
Skjern Kommune har ansat Charlotte Stampe 
Stensig som køkkenassistent ved hjemmeple
jen.

December 1993
Sygehjælper Birthe Korsholm er ansat på æl
drecentret Åstedparken i Borris.
Erik Kongensholm Nielsen og Åse Leinum, 
begge Hanning, skal dele den ledige stilling 
som kirkesanger ved Hanning kirke.
Benny Kousgaard Nielsen, Skjern, har på 
Horsens Tekniske Skole bestået eksamen som 
bygningskonstruktør - og er nu ansat i et byg
gefirma i Hamborg.
Mette E. Nielsen, Nørregade 2, Skjern, har 
bestået eksamen som teknisk assistent på Es
bjerg Tekniske Skole. Udlært hos Vestas, 
Lem.
Brian Bækdal Thomsen, Uglevej 2, Skjern, 
har bestået svendeprøve som maskinsnedker 
hos Skjern Vinduer A/S.
Poul Christian Pedersen, Vestervænget 55, 
Skjern, har bestået svendeprøve på Skive Tek
niske Skole som maskinsnedker. Udlært hos 
Kibæk Møbler, Skjern og Tarm stole og mø
belfabrik.
Mogens Kirkegaard Nielsen, Chr. Hansensvej 
9, Skjern, er udlært som lastvognmekaniker 
hos Tage Nyborg, Scania i Holstebro.
Ulla Linaa Jensen, Lundevej 20, Skjern, er 
udlært som industrilaborant hos Arinco Me
jeri, Videbæk.

Januar 1994
Skjern Kommune har ansat Lis Theilgaard 
Hansen, Sandgårdsvej 7, Tarm, som leder af 
den nye kommunale musikskole.
Vestjydsk Handelsskole, handelsskolen for 
Skjern, Tarm og Videbæk, ændrer navn til 
Vestjydsk Handelsskole og Handelsgymna
sium.
Søren B. Pedersen, Ternevej 8, Skjern, har be
stået svendeprøve som elektromekaniker. 
Han er udlært i firmaet Skjern Elektro.
Lisbeth Kirkeby Nielsen, er ansat som social- 
og sundhedshjælper på ældrecentret De gam
les Hjem i Faster.
Statsautoriseret revisor Kim Brarup, Skjern, 
er indtrådt som partner i revisionsfirmaet 
Coopers & Lybrand.
Lene Sejerkilde, Århus, er ansat som journa
list på Skjern Dagblad.
Niels Christian Mortensen, Borris, er ud
nævnt som kasserer for Borris kirkekasse.
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Februar 1994
Per Mortensen, Violvej 11, Skjern, er udlært 
som maskinarbejder hos H. Kallesø Maskin
fabrik, Lem.
Bjarne Hedegaard, er udnævnt til underdi
rektør i Ørskov-gruppen, Skjern. Anette 
Christoffersen, Skjern, er uddannet som eks
portingeniør på Ingeniørskolen i København 
og ansat hos Philips i København.
Mette Kristiansen har bestået EF-eksamen 
som eksportmedarbejder fra Ringkjøbing 
Handelsskole, og er ansat hos Skjern Bolig
montering.
Anette Voigt, Ånum, har på Københavns 
Universitet bestået juridisk embedseksamen. 
Hun er ansat i Arbejdstilsynets juridiske af
deling i København.
Murermester Per Winding, Grønborgvej 6, 
Borris, har startet en ny murerforretning i 
Borris.
Firmaet Børge Jensen A/S, Skjern, har ansat 
Jan Isaksen, Skjern, som lagerekspedient.

Marts 1994
Lone Krog Jensen er udlært hos Sandra Sko, 
Skjern, som salgsassistent.
Søren B. Pedersen, Ternevej 8, Skjern, har be
stået svendeprøve på Håndværkerskolen, Ny
købing Falster, som elektromekaniker. Han er 
udlært hos Skjern Elektro.
Henning Poulsen, Glentevej 8, Skjern og 
fuldmægtig i socialforvaltningen er ansat som 
leder af Skjern Fritidshjem.
Seks piloter fra Træningscenter Vest i Stau
ning har opnået certifikater. John Olsen og 
Erik Lund Jensen erhvervede A-certifikatet, 
der giver ret til privatflyvning. Jacob Mosbæk 
og Sten Vestergaard Poulsen fik B- certifika
tet, der giver ret til erhvervsflyvning, Poul 
Eriksen fik instrumentcertifikat til én-moto- 
res og Preben Andreasen fik certifikat til at 
flyve to-motores.
Lise Skovfoged, Tarm, tiltræder som leder af 
Skjern Politis motorkontor.

April 1994
Som ledende skolepsykolog er ansat Kaj Loft
lund, Odense og som klinisk psykolog er 
Hanne Laier Thomsen, Tarm ansat.
Flemming Frost Andersen, Herborgvej 51, 
Finderup er begyndt som selvstændig tøm
rermester under navnet FA Byg ApS.
Ole Søgaard Danielsen, Stenbjergvej 18, Løn
borg, har bestået svendeprøve som landbrugs
mekaniker på Års Tekniske Skole. Han arbej
der på Skjern Maskincenter A/S.
Svend Aage Skovholm Plauborg, Enghavevej 
16, Skjern, er udlært som maskinarbejder hos 
Kallesøe, Lem.
Lars Bo fra Næsbjerg ved Varde er ansat som 
ny leder af Projektskolen i Skjern.

Maj 1994
Fhv. borgmester i Skjern, Egon Søgaard, er 
blevet ny formand for Elsam.
Tina Lindeberg, Langagervej 27, Skjern er 
udlært som kontor- og lagerarbejder hos Tage 
Nyborg, Holstebro.
Robert Rasmussen, Dalbrinken 16, Skjern, 
har bestået kloakmestereksamen på Esbjerg 
Amucenter.

Juni 1994
Viola Bækdal Thomsen, Skive, har bestået 
eksamen som lærer på Skive Seminarium.
Skjern Bank åbner ny filial i Esbjerg. Allan 
Vad er ansat som filialdirektør, og Nanna 
Thomsen, som souschef, samt Dorte Lund 
Kristensen, som fuldmægtig.
Lene Høj er udlært som salgsassistent hos Su
per Brugsen, Skjern.
Eva Horsbøl Jørgensen er udlært som salgs
assistent hos Materialisten, Skjern.
Hos Skjern Trikotage-Farveri A/S er som ny 
regnskabschef ansat Peter Kolding, Kloster
marken 60, Skjern.
Bestyrelsen for Skjern Produktionsskole har 
ansat Klaus Robertsen, Faster som skoleleder 
ved Skjern Produktionsskole.
Ved Herning Tekniske Skole har Jes Skov
bjerg Hansen, Østre Allé 20, Skjern, bestået 
svendeprøve som elektriker. Han er udlært 
hos El-Centret i Skjern.
Præst for Finderup og Hanning sogne, Gun
nar Pedersen, havde søndag 12. juni sin af
skedsprædiken i Finderup Kirke.
Arne Holmgaard er den nye præst i Hanning 
og Finderup sogne.
Asger Filsø, Anemonevej 4, Skjern, har på 
Herning Handelshøjskole bestået HD-studiet 
i regnskabsvæsen.
Oluf Bonde, Odense, har bestået eksamen 
som produktionsingeniør på Odense Tekni
kum.
Torben Østergaard, Kirkebyvej 100, Stauning 
er udlært hos Th. Lynge Petersen, Skjern.
Lars Meiner, Grøndal 5, Borris, er udlært i 
Borris Traktor- og Maskinforretning.
Uffe Pilgaard Pedersen, Klostervænget 3, 
Skjern, har efter bestået HH- eksamen på 
Vestjydsk Handelsskole fået plads som ban
kelev i Skjern Bank.
Claus Bøgh Heldgaard, Vendersgade 4, 
Skjern, har på Skive Tekniske Skole bestået 
eksamen som trætekniker.
Jeppe Terkelsen er ansat som ejendomsmæg
lerassistent hos EDC-mæglerfirmaet Wassard 
Sørensen & Axelsen i Skjern.
Jesper Christiansen er blevet udlært hos Hy
dra Grene A/S, Skjern i engros - landbrugs
maskiner.

Juli 1994
Christel Anine Thulstrup, Svalevej 3, Skjern, 
har bestået eksamen som maskiningeniør med 
automatisering som speciale ved Ingeniørhøj
skolen i Horsens.
Per Kirkegaard Jensen, tidligere uddeler i 
Lem Brugsforening, er tiltrådt som ny be
styrer af Fakta i Skjern.
Ole Snogdal, Vildbjerg, er ansat som bog
holder i J. Strandbygaards Bogtrykkeri, 
Skjern.
Birgitte Abild og Anders Knudsen skal frem
over drive Center Bio.
Bo Siersbæk og Helle Juel Sørensen er ud
lærte hos Gåsdal Bygningsindustri A/S som 
all-round kontorassistenter.
Tom Bidstrup Christiansen er udlært hos H. 
Holmstoel A/S i engros VVS.
Pia Brølling har på Statens Sykepleier Høj
skole i Oslo afsluttet uddannelse som sygeple
jerske.
Følgende har bestået Danmarks Forvaltnings
højskoles Diplomkursus. Skat og social: Ilse 
Jensen, Inge-Bente Nyrup og Henny Kon

gensholm. Budget og regnskab: Jette Jensen. 
Information og service: Hanne Hindbo. 
Lene Hvid Pedersen er hos SPAR v/Lisbeth 
og Villy Høi udlært som salgsassistent. 
Stephan Østertoft Madsen er hos Sindberg, 
Skjern, udlært som salgsassistent.
Henrik Nielsen, Vester Marupvej 5, har be
stået svendeprøve på Skive Tekniske Skole 
som maskinsnedker. Udlært i firmaet Skjern 
Vinduer.
Gitte Bukholt Jensen er udlært som indkøb
sassistent hos ingeniørfirmaet J.A.I. Glo
strup.
Trine Camilla Holmberg, Valkyriegade 17,
l.th., København, har bestået eksamen som 
tandplejer på Københavns Tandlægehøj
skole.

August 1994
Thomas Mejldgård Hansen er ansat som ban
kelev i Ringkøbing Bank, Skjern- afdeling.
Dorthe Olsen, Skjern, er efter HH-eksamen 
ansat i JN Ejendomscenter i Skjern.
Tommy Hjøllund er udlært som kontorassi
stent hos Skjern Ostelager A/S. Han skal 
fremover være bogholder i datterselskabet 
Risskov Ostelager A/S.

September 1994
Jørgen Krogh Jensen, som er uddannet i grov
vareselskabet Skjern À Andel i Borris, er an
sat som direktør for Samsø Korn- og Foder
stofforretning i Ballen, et datterselskab af 
KFK.
Malersvend Niels Jørgen Jensen, Stauning 
starter eget malerfirma.
Dronningen har udnævnt folketingsmedlem, 
lektor, cand. mag. Hanne Severinsen, Løn
borgvej 7, Skjern, til Ridder af Dannebrogs
ordenen.
Elin Steiner Simonsen er blevet ansat som 
bankassistent i Unibanks afdeling i Skjern, 
hvor hun skal arbejde med privatkunder. 
Ny kordegn i Skjern er Svend Burchard.

Oktober 1994
Som ny afdelingsbestyrer i Borris Bank er an
sat Per Fjord, Skjern Bank.
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Døde
November 1993
1. Hans Senius Gaasdal, Lindeallé 25, Skjern, 
72 år.
6. Karl Gustav Vanting, Klokkebjerg, Skjern, 
82 år.
8. Læge Vagn Aage (Vange) Vogensen, Skole
vej 84, Uldum, 82 år.
12. Charles Viggo Larsen, Holstebrovej 64, 
Skjern, 88 år.
14. Kjær Andersen, Østervang 10, Skjern, 84 
år.
19. Arne Johnsen, Klostermarken 15, Skjern, 
77 år.
20. Christine Astrup Christiansen, Klokke
bjerg, Skjern, 107 år.
21. Jens Knudsen Jensen, Enghaven, Skjern, 
91 år.
23. Niels Christian Høy Pedersen, Stauning. - 
Niels Leo Birkebæk Nielsen, Vendersgade 11, 
Skjern, 60 år.
24. Erik Lambertsen, Rækker Mølle.
26. Jens Astrup Madsen, Klokkebjergevej 
106, Skjern, 69 år.
27. Vagn Aage Lundorff, Ånumvej 111 B, 
Skjern, 67 år.
29. Marie Bjerg, Dalvej 9, Skjern, 26 år.

December 1993
2. Magna Hansine Semonia Gregersen, Klok
kebjerg, Skjern, 87 år.
7. Jens Richard Lunde Kristiansen, Østergade
62 E, Skjern, 81 år.
9. Lisbeth Meldgaard, Borris, 19 år.
11. Egon Faartoft Madsen, Grønnegade 11, 
Skjern, 55 år.
13. Jens Severing Jensen, Borris, 94 år.
15. Kirstine Marie Råbjerg, Klokkebjerg, 
Skjern, 86 år. - Fhv. borgmester Christen

Brosbøl Overgaard Lundsgaard (»Kræ 
Lun«), Borris, 84 år.
16. Eva Larsen, Østreallé 13 A, Skjern, 73 år.
17. Søren Risvig, Marupvej 6, Skjern, 87 år.
18. Jens Kongensholm Dalgaard, Enghaven, 
Skjern, 79 år.
29. Edith Mikkelsen, Klostermarken 8, 
Skjern, 59 år. - Ketty Marie Jensen, Klo
stermarken 17, Skjern, 72 år. - Else Kathrine 
Hansen, Østergade 74, 1. tv., Skjern, 96 år.
31. Karen Ebbeline Nielsen Andersen, Sta
tionsvej 2, Dejbjerg, 98 år.

Januar 1994
3. Robert Peder Holk, Højevej 33, Astrup, 78 
år. - Laura Johanne Hansen, Klostervej 29, 
Skjern, 80 år.
5. Jens Madsen Vestergaard, Kirkebyvej 60, 
Stauning, 88 år.

6. Edith Jacobsen, Tingagervej 11, Hanning, 
81 år.
10. Ove Koch Fischer, Hasselvej 28, Skjern, 84 
år. - Nanna Schmidt Madsen, Åstedparken, 
Borris, 86 år.
22. Svend Aage Christensen, Vestergade 19, 
Borris, 70 år. - Hans Alfred Nygaard, Ama
gervej 17, Skjern, 80 år.
23. Kristine Margrethe Nielsen (Nybo), Ma
rupvej 52, Skjern, 82 år.
26. Kristine Villumsen, De gamles Hjem, Fa
ster, 94 år.
28. Inga Margrete Bau Hansen, Tarpbjerg 2, 
Borris, 56 år. - Ralf Berggren, Tulipanvej 2, 
Skjern, 65 år.
30. Hans Peter Ejstrup Pedersen, Vestergade
22, Borris, 84 år.

Februar 1994
2. Ellen Andersen, Klokkebjergevej 72, 
Skjern, 61 år.
17. Minna Margrethe Andersen, Pileallé 7, 
Skjern, 69 år.

20. Mogens Johnsen, Præstegårdsvej 26, 
Skjern, 43 år.
26. Falle Nissen Kjær, Enghaven, Skjern, 97 
år.

Marts 1994
3. Ivar Aksel Madsen, Klokkebjerg, Skjern, 
66 år.

6. Anna Helga Cecillie Sørensen, Nørregade
45, Skjern, 74 år.
7. Tove Madsen, Skovbrinken 6, Skjern, 79 år.
8. Mette Amalie Christensen, Præstevejen 38, 
Faster, 71 år.
9. Peder Lyager Jensen, Fjordglimt, Stau
ning, 91 år.

12. Kristian Aakjær, Birkallé 10, Skjern, 83 
år.

15. Maren Jensen Petersen, Klokkebjerg, 
Skjern, 94 år.
16. Eline Krogsgaard, Bølling.
17. Klara Knudsen, Herborgvej 59, Finderup, 
82 år.
24. Fhv. bankdirektør Jens Iversen, Engtof
ten 4, Skjern, 70 år.
25. Ellen Marie Høj Pedersen, 38 år og Ida 
Bonde Pedersen, 6 år, Feldsingvej 2, Borris.
28. Aage Christian Jørgensen, Engdraget 12, 
Skjern, 79 år.
30. Jens Christian Christensen, Klokkebjer
gevej 18, Skjern, 73 år.

April 1994
1. Else Tofting, Hjejlevej 5, Skjern, 45 år.
5. Kirsten Marie Heinze, Klokkebjerg, 
Skjern, 81 år. - dauert Andersen Kappel, 
Østre Allé 37, Skjern, 78 år.
8. Jens Holm Nexø, Klokkebjerg, Skjern, 80 
år.
10. Hans Langbo, Klokkebjerg, Skjern, 88 år.
14. Fhv. gårdejer Jens Gadegaard Frandsen, 
Spurvevej 8, Skjern, 75 år.
16. Anders Jespersen, 69 år.
17. Kristine Østergaard, Vinkelvej 21, Bølling, 
90 år.
20. Søren Toft Bjerg, Klostermarken 53, 
Skjern, 2 år.
21. Hans. Chr. Hansen, Klokkebjerg, Skjern, 
81 år.
26. Hartvig Christensen, Enghaven, Skjern, 
71 år.
29. Thorvald Skovby, Agertoften 28, Finde
rup, 80 år.

Maj 1994
1. Ellen Kathrine Østergaard, Klokmosevej 1, 
Astrup, 83 år.
8. Jytte Borg Tygesen, Fasterlundvej 19, 
Skjern, 44 år.
10. Hedevig Madsen Jakobsen, Enghaven, 
Skjern, 81 år.
12. Jesper Toft Andersen, Skjern.
14. Anders Hjalmar Rude, Møllegårdsvej 9, 
Borris, 74 år.
16. Johannes Jensen, Åstedparken, Borris, 88 
år.

19. Henning Kjærgaard, Ternevej 14, Skjern,
46 år.
21. Meta Marie Jørgensen, Klokkebjerg, 
Skjern, 92 år.
22. Svend Rosenkjær, Skjern.
27. Bent Christensen, Amagervej 86, Skjern,
47 år.
31. Doris Larsen, Vardevej 52, Skjern, 79 år.

Juni 1994
3. Peder Bach Knudsen, Bousøvej 3, Stau
ning, 70 år.
7. Erna Elisabeth Faurholt, Klostervej 29, 
Skjern, 88 år.
9. Kirsten Marie Christensen, Klostervej 29, 
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Skjern, 95 år. - Henry Emil Jensen, Klokke
bjerg, Skjern, 79 år. - Søren Gammeljord, 
Lyngevejen 1, Sædding, 72 år. - Birgit Pærre- 
gård, Veggerløse, 57 år.
10. Marie Kristensen, Langagervej 51, Skjern, 
80 år.
11. Kristen Sand Ostergaard, Højevej 46, 1., 
Astrup, 80 år.
12. Rigmor Irena Alfrieda Hansen, Åsted- 
parken, Borris, 82 år.
15. Signe Elisabeth Hansen, Klokkebjerg, 
Skjern, 88 år.
18. Jens Peder Nicolai Madsen, Klokkebjerg, 
Skjern, 84 år.
19. Aksel Bruno Kristensen, Klostervej 76, 
Skjern, 44 år.
23. Thomas Frøslev Viktor Poulsen, Engsig- 
gade 3, Skjern, 80 år.
25. Elektriker Peder Møller Weile Jensen, Bø
gebakken 56, Rækker Mølle.

Juli 1994
I. Amalie Nielsen Jensen, Nørregade 9, 
Skjern, 87 år.
4. Anna Lise Andersen, Østergade 59, Skjern, 
65 år.
5. Niels Villum Jacobsen, Klokkebjerg, 
Skjern, 83 år.
7. Johannes Kjær, Vardevej 40, Skjern, 
74 år.
II. Emma Rarup, De gamles Hjem i Fa
ster, 94 år.
15. Jenny Magdalene Nejrup, Finde
rupsvej 14, Skjern, 90 år.
17. Anna Frandsine Pedersen, Engha
ven, Skjern, 90 år.
19. Villy Nielsen, Enghaven, Skjern, 81 
år.
27. Jens Elvig Ladekjær, Engsiggade 4 
C, Skjern, 82 år.

August 1994
1. Else Møller, Enghaven, Skjern, 92 år.
3. Agnete Lonora Boysen, Bækgårdsvej 31, 
Skjern, 63 år.
12. Maren Krogh Nielsen, Toften 5, Borris, 85 
år. - Karoline Rasmussen, Fjordglimt, 84 år.
20. Karl Lauridsen, Mellemgade 27, Skjern.
23. Anna Christoffersen, Mellemgade 8, 
Skjern, 79 år.
25. Elsa Kristense Kristensen, Klostervej 96, 
Skjern, 82 år.
26. Anders Kjærgaard, Klokkebjerg, Skjern, 
78 år.
27. Anine Katrine Pedersen, Tingager, Han
ning, 98 år. - Marie Kathrine Pedersen, Klok
kebjerg, Skjern, 92 år.
28. Anna Kathrine Smed Jeppesen, Mark
vænget 1, Skjern, 77 år.
29. Molly Verinor Vendelbjerg, Kløvervænget 
15, Skjern, 78 år.

September 1994
2. Kaj Jacobsen, Skovbrynet 15, Silkeborg, 91 
år.
5. Margit Kirstine Jensen, Toldhusvej 20, 
Stauning, 60år. - Holger Beck Brunhøj, Han
ning.
6. Jens Ole Pedersen, Flodgårdsvej 6, Borris, 
80 år. -Sørine Christine Jensen, Klokkebjerg, 
Skjern, 87 år.

12. Elisabeth Rasmussen, Nylandsvej 31 B, 
Skjern, 94 år.
19. Jensine Thomsen, Enghaven, Skjern, 104 
år.
20. Kirsten Lauridsen, Klokkebjerg, Skjern, 
87 år.
21. Svend Broyen Olsen, Klokkebjerg, 
Skjern, 83 år. - Arthur Edvard Damgaard, 
Birkevænget 5, Astrup, 82 år.
22. Marie Kirstine Madsen, Ældrecentret Tin
gager, Hanning, 81 år.
27. Karl Kristian Dahl Jepsen, Klostervej 84, 
Skjern, 70 år.
29. Johannes Sunesen, Østre Allé 34, Skjern, 
78 år.

Oktober 1994
6. Gudrun Larsen Nielsen, Nylandsvej 31 A, 
Skjern, 88 år.
10. Kristen Jensen Bilberg, Enghaven, Skjern, 
91 år.
21. Sine Jansen, Alderdomshjemmet, Faster, 
99 år.
22. Jens Clausen, Fjordglimt, Stauning, 82 
år.
23. Gerda Djursboe, Bredgade 3, Skjern, 71 
år.
23. Gerda Djursboe, Skjern.
26. Gerhardt Mortensen, Skrænten 3, Dej
bjerg, 87 år. - Jens Krogh Jensen, Søndergade 
6A, Skjern, 83 år.
31. Maja Kjær, Høj agervej 2, Faster, 81 år. - 
Agnes Høgfeldt, Klokkebjerg, Skjern. - Pe
der Olesen, Tosenvej 20, Skjern, 78 år. - Hol
ger Jensen, Vejlen 5, Skjern, 75 år.

8. Inger Kirstine Heldgaard, Klostermarken 
22, Skjern, 69 år.

Vi kombinerer den mest moderne teknik med det 
bedste af de gamle håndværksmæssige traditioner - 

til Deres fordel!

J. Strandbygaards Bogtrykkeri A/S
Skolegade 4 . Skjern . Tlf. 97 35 00 22 . Fax. 97 35 01 22
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Flere og flere har fået øjnene op for de fremragende kvaliteter, 
vor japanske trykmaskine producerer med hastigheder på op til 

11.000 ark i timen (3 i sekundet) med 2 farver på én gang.

Med denne maskine, kombineret med de mest 
moderne computere til fremstilling af tekst og billeder, 

leverer vi alle former for tryksager i 
fremragende kvalitet - lige efter Deres behov.

J. Strandbygaards Bogtrykkeri A/S
Skolegade 4.6900 Skjern . Tlf. 97 35 00 22 . Fax. 97 35 01 22



Banken

Her på egnen er det Skjern Bank som er 

banken. Langt de fleste finder det natur
ligt at vælge os, som bankforbindelse. 
Fordi vi hører hjemme her.
Her bor vore ejere - vore kunder og vore 
medarbejdere. Her træffes beslutnin
gerne, og her føres de ud i livet.
Vi er den lokale bank - og det forpligter. 
Derfor engagerer vi os meget i 
lokalområdet.


