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Smedegaard Mortensen er af 
den Overbevisning, at Skjern 
er Amtets bedste Malkeko.

— La wos faa en Böj!
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AARET RUNDT
Ved lærer JENS C. ANDERSEN, Lundenæs.

Mens mørke skyer ruger over verden, ser 
vi tilbage paa et aar, vi atter fik lov at leve 
i frihed og fred. Mens vi tæller aarets dage, 
har vi grund til med taknemlighed at min
des de goder og glæder, der faldt paa vor 
vej, men ogsaa til at tænke efter, om vi fik 
taknemligheden omsat i praktisk og kærlig 
tjeneste mod vore medmennesker — ikke 
blot ind under jul, men aaret rundt.

December 1955: Overmontør Johs. Nielsen 
har købt Dommergaarden af kredslæge 
Hame for 50.000 kr. for at omdanne den til 
jæger- og lystfiskerkro. — 3. De tre dages 
sessionsfester har haft øget tilslutning. — 
5. Brugsforeningen har i det forløbne regn- 
skabsaar forøget sit medlemstal til 398 og 
sin omsætning til 873.778 kr. — 6. Advents
festen paa De gamles Hjem har 110 delta
gere. — 9. Kommunens nye sundhedsved
tægt og mælkevedtægt træder i kraft. — 
Julebelysningens 1000 lamper i guirlanderne 
og 300 paa juletræet tændes, men der er in
tet juleoptog. — 13. Sogneraadet vedtager 
at købe Lundenæs vogterhus for 5000 kr. til 
husvildebolig og har faaet amtets tilladelse 
til at købe 11,4 ha. for 23.000 kr. af Søren 
Christensen, Aanum, og videresælge dette 
til jordlovsudvalget for 6500 kr. samt 
marskengen for 1900 kr. — Julens Glæde 
udbetaler ca. 75.000 kr. til 503 sparere, og 
Spareforeningen af 1935 har udbetalt ca. 
50.000 kr. til 354 sparere. — Julekoncerterne 
har stort publikum og giver en god indtægt 
til juleuddelingen. — 21. Slagtersvend Hans 
Juul Iversen, Nørregade, har ved tipning 
vundet 50.000 kr., hvoraf skattevæsenet dog 
forlods tager 17.500 kr. — 22. Morgenkaffen 
i fare på grund af brud paa 3 af gasværkets 
rensekasser. — Skjern postkontor har i da
gene 14.—25. dec. eksp. 200 pakker mere end 
sidste aar og 1.—25. dec. solgt frimærker for 
3000 kr. mere end sidste aar, af julemærker 
4500 ark mod 4000 sidste aar. Skjern station 
har 22.—26. dec. solgt billetter for 15.285 kr. 
mod 14.202 kr. sidste aar. — Skjern—Her
ning svineslagterier har i 1955 slagtet 246.236 
svin og 32.017 kreaturer og kalve, hvilket er 
rekord. — Falck har i aarets løb ydet 
hjælp i 2320 tilfælde og i stationens vogne 
kørt 49.061 km. — Skjern—Tarm bloddonor
korps har 155 mdl. og har ydet hjælp på sy
gehuset i Tarm 88 gange. — Fhv. pedel 
Mads Andersen har maalt aarets nedbør til 
714 mm eller 69 mm under normalen; juli 
bød paa 30 tørre dage og havde kun 11 mm, 
hvorimod sept, havde 101 mm paa 14 dage 
og dec. 108 mm paa 19 dage. — Ifølge kirke
bøgerne er der i det forløbne aar født 36 
drenge og 33 piger, døbt 49 drenge og 43 
piger, konfirmeret 40 drenge og 31 piger, 
viet 26 par, død 28 af mandkøn og 21 af 
kvindekøn og været 4201 altergæster. Ved 
nytaarsskiftet havde sognet 5026 indbyggere.

Januar 1956: 2. I. M.s nytaarsfest med se
kretær Hansen som taler. — 2.—3. D. d. U.s 
nytaarsmøde med generalsekretær for 
KFUM og K, pastor Orla Møller, og for
stander Erik Nissen, Antvorskov, som ta
lere. — 5. Udsendelsesfest for boghandler 
Kurt Husted, der af sudanmissionen sendes 
til Nigeria. — 7. Skjern svineslagteri aabner 
sit nye kreaturslagteri med prøveslagtning

PAA AFTÆGT i Albæk Mølle

Stamfaderen til den kendte møllerslægt fra Albæk Mølle var Thomas Madsen.
Han døde allerede som 38-aarig 1748. Hans yngste søn, Mads Thomsen, der 

dengang kun var 2 aar, overtog som fæster under Lundenæs den gamle slots
mølle efter stedfaderen 1772. Møllen og gaarden hørte ikke sammen dengang. 
Hans hustru døde 1805, og da han næste aar gjorde skifte mellem sig og sine 
seks børn, overlod han møllen til sin ældste søn Thomas Madsen, men blev selv 
boende i møllen efter opholdskontrakt med sønnen:

»Mads Thomsen, møller, skal have i Albæk Mølle fri hus, næst og tæt, hvil
ket kammer han vil, deri sengested, fri og god seng, varme, lys, og i alder og 
sygdom tilbørlig tilsyn og opvartning og stedse føde og klæde, mad og drikke 
lige saa godt som hidtil. Hverken mad eller drikke maa være lukket for ham. 
Han har ret til at tage deraf, hvad han vil til fornødenhed, som om det var hans 
eget, og at han ikke er forbundet at arbejde mere, end han selv vil.

Han er fri for skatter og offer og alle udgifter og skal have fri befordring til 
kirken, naar han det vil, ligesom han og skal have ret og raadighed i huset og i 
gaarden, og hvor han vil se sig om. Sønnen og tjenestefolkene skal vise ham til
børlig agt og lydighed, som om han endnu var hans fader.

Naar han med alt dette ikke var fornøjet, da maa han flytte og medtage hans 
kiste og gangklæder, 1 seng, 1 jernkakkelovn, 1 bord og 2 stole, og da skal Peder 
Madsen betale ham aar lig 40 rdl., det halve hver 1. maj og det halve hver 1. 
novbr., altid forud, og i begge tilfælde, enten han bliver eller han flytter, skal 
sønnen aarlig betale ham rente efter 4 pro cent af de 360 rdl., som Mads Thom
sens øvrige børn efter hans død skal have udbetalt i fædrene arv efter skiftet af 
10. jan. 1806.

Alt dette haver jeg Thomas Madsen indgaaet og herved forbligter mig og 
arvinger redeligt at opfylde samme, og til min faders sikkerhed derom lover jeg, 
at Albæk Mølle og alt, hvad jeg dermed har faaet, skal være uafhændet og ufor- 
hæftet videre end sket er, indtil denne kontrakt aldeles er opfyldt, derfor skal 
den tinglæses, som maa ske uden varsel.«

At Peder Madsen har følt sig godt tilfreds under disse forhold, derom vidner, 
at han 10 aar senere testamenterer sønnen og svigerdatteren, Thomas Madsen og
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hustru, alle sine efterladenskaber ud over de penge, der ved skiftet var tillagt 
hans andre børn. Der var kun to betingelser, at han faar sit ønske opfyldt at 
blive der til sin død, og at de da vil besørge ham en hæderlig jordefærd.

Denne opholdskontrakt var saa udpræget skrevet af eller for aftægtsyderen, 
der staar betegnet med »jeg«, men aftægtsnyderen staar betegnet med »ham«, og 
er underskrevet af den første, Thomas Madsen, som eneste underskriver. Da han 
selv 43 aar senere sælger møllen med tilhørende parceller til sin svigersøn Peder 
Christian Jensen, faar han skrevet en aftægtskontrakt, hvor han selv som af
tægtsnyder staar i 1. person og aftægtsyderen i 3. person. Den er ogsaa langt 
mere omfattende og detaljeret end den første. Aarsagen ligger vel neppe i, at 
der nogle maaneder forud var vedtaget en grundlov for landet med fuldt demo
kratiske principper. Vel snarere, at han havde oplevet baade inflationen og de
flationen efter Napoleonskrigene og statsbankerotten. Det faar vi lade staa hen.

Der skulle for det første vedvarende være en tilstrækkelig og tilfredsstil
lende bolig med indbo for de to gamle:

»1. De 4. fag hus, som jeg har valgt til vor aftægtslejlighed, beholder vi til 
den sidstes død, og skal aftægtsyderen vedligeholde saavel udvendig som ind
vendig i forsvarlig stand. Men hensyn til de 2 fag hus, der ligger norden ind til 
fornævnte 4 fag hus, da beholder jeg mig ret til at tage dem i brug, naar jeg vil, 
og skal da aftægtsyderen indrette dem for mig saaledes, som jeg ønsker det. Med 
hensyn til vedligeholdelsen, da forholdes med disse 2 fag hus, som før er meldt 
om aftægtsboligen.

2. Naar vi drage paa vor aftægt i ommeldte aftægtsbolig, forbeholde vi os ret 
til at udtage af aftægtsyderens indbo, hvad vi anse fornødent til brug paa vor 
aftægt. Hvad vi saaledes udtage, vedligeholder aftægtsyderen stedse i forsvarlig 
stand, og skulle noget blive ubrugeligt, skal aftægtsyderen levere os nyt i 
stedet.«

Der skulle ogsaa være nok baade at bide ogbrænde. Til oplysning tjener, at 
en tønde korn var knapt 140 liter, og et lsp. (lispund) var 16 pund eller halvt 
saa mange kilogram.

»3. I gode, sunde og forsvarlige varer med rigtig tal, maal og vægt leverer 
aftægtsyderen os indbragt i vor aftægtsbolig paa det sted, vi forlanger det:

Aarlig hver 1. november og 1. maj med halvdelen hver gang 4 td. rug, 2x/2 td. 
byg, 1 td. malt og 2 skp. boghvedegryn. Hver 11. novbr. 8 pund uheglet hør, 5 
lispund fersk oksekød, 12 pund faaretalg, 1V2 skp. mellemsalt og 2 pund humle. 
Hver 1. dec. og 1. april med halvdelen hver gang 1 lsp, 8 pund fersk flæsk og af 
mellemsiden. Hver 1. aug. 12 pund tør, sød ost, hver 14. marts, 1. juli og 1.

og frokost. — 9. Alders- og Invaliderente- 
foreningens julefest med 70 og Blaa Kors- 
nytaarsfest med 200 deltagere. — 10. Sogne- 
raadet ekstrabevilger biblioteket 19.528 kr. 
efter en tidl. bevilling paa 10.000 kr. og 
godkender bibliotekets budget med et kom
munalt tilskud paa 32.815 kr. for næste aar. 
— KFUK har solgt sin bygning til afstaa- 
else 1. febr. — 14. To jernbanevogne af spo
res paa grund af svigtende sporskifte, og 
passagererne maa transporteres i bil. — 15. 
Helligtrekongers-gudstjeneste ved DMS’s 
fmd., pastor S. H. Sørensen, giver en kol
lekt paa 2973 kr. — 16. Kr. Lytterforening, 
Skjern afd., har 500 medl. — 20. Fint frem
møde til hjemmeværnets aften ved general
major Johnstad-Møller. — 21. Falck har sin 
travleste dag paa grund af stormen. — Kr. 
landmandsmøde med overordentlig stor til
slutning.— 28. Ved morgensangen på Skjern 
kommuneskole uddeles stilepræmier fra 
»Dansk Arbejde« til Sv. Siersbæk (gdr. Ax. 
S., Lynggaard), 4. ml. A, Else Mikkelsen (in
stallatør M.), 4. ml. B, og Kirsten Sønder
gaard (viceinsp. S.), realkl., og fra Fjerkræ
klubben til John Hansen (autolakerer H.), 
3. f. ml., Mona Berg Jacobsen (tømrerm. 
Fr. J.), 2. ml. B, og Bent Sørensen (murer 
S. P. S.), 3 ml. B.

Februar: 2. Inspektion i arbejdsteknisk 
skole, der vil lave slusemodel til afvan- 
dings-proj ektet i Skjernaa-dalen. — 3. Mun
ter aften i Alders- og Invaliderenteforenin- 
gen ved mejeribestyrer Søndergaard, Her
borg. — 4. Indre Missions mandslejr begyn
der med ca. 95 deltagere. — 7. Skjern Bank 
fejrer 50 aars jubilæum med reception, 
hvor der i jubilæumsgaver blev uddelt 
10.000 kr. til Skjern Handelsforening, 10.000 
kr. til Skjern Haandværker- og Industrifor
ening, 10.000 kr. til Bølling-Nørre Herreders 
Landboforening og 5.000 kr. til Bølling- 
Nørre Herreders Husmandsforening samt 
hensat 4000 kr. til byens forskønnelse og 
uddelt 11.000 kr. i gratialer til personalet og 
tilskud til pensioneringen, frokost for 70 
gæster, generalforsamling, hvor banken 
præsenterede en daglig omsætning paa iy2 
mill, kr., og stor middag og lokal »blæk
sprutte«. — Haandværker- og Industrifor
eningen forhøj er ved generalforsamlingen 
kontingent fra 5 kr. til 10 kr. halvaarligt. — 
10. Ved landbomødet med ca. 400 deltagere 
gaar den 95-aarige konsulent Jens Nielsen,

Skjern kommunale 
Mellem- og Realskole 

modtager

OPLANDSELEVER

til 

mellem- og realskolen

Indmeldelse til skoleinspektøren
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Borris, paa talerstolen, efter at 1rs. Finn 
Poulsen, Svendborg, har talt om grund
skyldsbetænkningen. — 11. Paa skolen ind
samles brød til vildændeme, da Skjernaa 
nu er lukket, og lærer Ibov samt nogle ele
ver lægger det ud paa foderpladserne, der 
er lavet ved Kirkeaaen og Ganer aa. — 13. 
Handelsforeningen drøfter ved generalfor
samlingen at indføre »Silkeborg-systemet«, 
kontor for oplysning om ustabile kunder.
— 14. Sogneraadet vedtager ved 1. behand
ling et budget paa 1.209.000 kr., der forud
sætter en stigning i de personlige skatter 
paa 72.390 kr., giver tilslutning til at betale 
kommunens part af den sidste million til 
Skjernaa-dal-proj ektet, forhøj er strømpri
sen til 50 øre for lys og 25 øre for kraft, 
modtager en anmodning fra gasværket om 
at forhøje gasprisen med 15 øre til 70 øre og 
har faaet amtets tilladelse til at yde et 
kommunalt tillæg som til overlærerløn for 
lærere ved mellem- og realskolen, der har 
15 aars anciennitet, deraf 3 i Skjern. — 15. 
Skjern har i bordtennis vundet danmarks
mesterskabet inden for KFUM’s A-række.
— Skjern Banks »blæksprutte« blev revet 
væk og maatte trykkes i nyt oplag. — Ung
dommen morer sig paa skøjtebanen, der 
dog endelig frøs tæt. — 17. Ved husmands
foreningens kvægbedømmelse inden for 
Bølling-Nørre Herred står Vilh. Lesmann, 
Skjern, i spidsen med 80,7 point. — 26. Pa
stor Mathiesen holder afskedsprædiken. — 
27. Musikdramatisk forening har sukces på 
»Frk. Nitouche«. — 28. Sygeplejeforeningen 
fejrer 50-aars jubilæet. — 29. I. M.s sam
fund kan ved generalforsamlingen oplyse, 
at missionshusets istandsættelse har kostet 
23.163 kr.

Marts: 2. Korshærs-basaren gav ca. 6.500 
kr. brutto. — 2.—3. 2. hovedkreds har gym
nastikopvisning af 800 gymnaster paa 41 
hold. — 5. Folketingsmand Jens Sønderup 
taler ved venstreforeningens jubilæumsge
neralforsamling om de mange nye lovfor
slag. — 6. Skakklubben har oplandstume-

novbr. med y3 hver gang 300 friske æg. I hver april maaned 5 snese hvillinger og 
6 ferske torsk og i hver novbr. maaned 2 ferske torsk. Fisken maa være af for
svarlig størrelse. Hver Mikkelsdag 1 td. kartofler, hver 1. april, 1. juni og 1. okt. 
med ¥4 hver gang 24 karduser røgtobak fra den bedste af egnens fabrikker og af 
den sort, som af bønderne almindelig bruges her paa egnen.

Efterhaanden som vi forlanger det 1 lsp. brun candissukker, 1 lsp. kaffebøn
ner af den bedste slags, 8 pund cikorie og 4 ænder af gaardens andeflok, hvilke 
vi selv udtage, samt endelig 2 læs gulvsand. Naar vi forlanger det, og aftægts
yderen har dem, 1 lsp. ferske aal. Hver gang aftægtsyderen slagter en kalv, da 
gives os 3 à 4 pund kalvekød, hver nytaarsdag 4 rdl. c., skriver fire rigsdaler 
curant. Ugentlig l¥z pund smør, 3 potter kærnemælk og iy2 potter godt dansk 
brændevin. Daglig 5 potter nymalket mælk. Det bemærkes, at naar vi forlanger 
aftægten, bliver den, første gang leveringen deraf skal ske, at præstere en ter
min forud.

4. I rette almindelig bjergningstid skal aftægtsyderen skaffe os aarlig 1 læs 
storhedetørv à 14 snese, 4 læs tørv af gaardens egen hede à 10 snese pr. læs, 16 
læs klyne à 30 snese pr. læs, samt 4 traver lyng af forsvarlig bind, hvilket alt 
tørt hjemkøres og sættes i stak paa et for os bekvemt sted ved vor aftægtsbolig, 
ligesom brændselet ogsaa vel tildækkes.«

Men ogsaa paa adskillig anden vis skulle man paa gaarden stille sig bered
villigt til raadighed:

»5. Af gaardens faareflok udtage vi, naar vi ville, 3 faar, hvilke tilligemed 
deres yngel aftægtsyderen aarlig skal fodre og græsse for os lige saa godt som 
hans egne faar, dog ynglen kun fra fødslen til næstpaafølgende slagtetid. Ulden 
og ynglen af faarene tilhøre os selv. Skulle nogle af faarene ved sygdom eller 
andet uheld dø eller forkomme, da indsætter aftægtsnyderen andre og lige saa 
gode i de tabtes sted.

6. Af gaardens have forbeholde vi os til brug til kaal og andre madurter at 
udtage den halve del. Det stykke, vi saaledes udtage, skal aftægtsyderen aarlig 
dyrke og gøde for os efter vor anvisning, ligesom han og paa forlangende skal 
besørge det indhegnet og holde hegnet vedlige.

7. Vi have stedse fri adgang til afbenyttelse af gaardens brønd, bryggers og

ALLE UNGE BØR HAVE KONTO I SPAREKASSEN

Sparekassen er nemlig det billigste mellemled mel

lem sparer og laaner ... og De faar eventuelt 

ogsaa engang brug for at laane.

Byens og egnens ældste pengeinstitut.

SKJERN OG OMEGNS SPAREKASSE
Telefon 207 .^Kontortid: 930-ll30 og 1330-16°° Lørdag 930-ll30 
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bageovn samt af de til disse dele fornødne redskaber, hvilket alt aftægtsyderen 
stedse maa holde i brugbar stand.

8. Vort kom besørger aftægtsyderen, naar vi forlanger det, afhentet i vor 
aftægtsbolig, bragt til mølle, der malet og igen hjemkørt og indbragt i vor af
tægtsbolig paa det sted, vi ønsker det. Saa betaler aftægtsyderen stedse for os 
højtidsoffer og kommunale bidrag, som maa blive os paalignet.

9. Naar vi forlanger det, giver aftægtsyderen os befordring med heste og 
vogn til og fra kirken samt til og fra slægt og venner, dog maa befordring til de 
sidstnævnte ikke forlanges i høst og sædetid.«

Dette synes at være den første afvigelse fra at kunne stille kravene ubetinget 
— en vis ærbødighed for sædekornet, der skal rettidig baade i mulde og i hus. 
Man kan undres over, at ordet alderdom benyttes i det følgende, da Thomas 
Madsen var 75 aar, da kontrakten laves. Hans 2. kone var dog 8 aar yngre. De vil 
plejes samvittighedsfuldt, i agt og ære baade i liv og død. Dog bemærker vi 
ogsaa her, at den enes død giver mere brød til den anden — der bliver mindre 
at yde.

»Hvis vi paa grund af sygdom eller alderdom maatte ønske lægen eller præ
sten hentede, da besørger aftægtsyderen dem frem og tilbage med heste og vogn.

10. I vor sygdom eller alderdom skal aftægtsyderen gaa os til haande med 
al fornøden pleje, renlighed og opvartning, saaledes som han for Gud og menne
sker kan forsvare, og naar vi ved døden afgaar, giver han os en hæderlig og an
stændig begravelse efter egnens skik og brug. — Hvad der ved den sidstes død 
maatte findes af penge eller pengebeviser, sengeklæder, liv- og gangklæder, 
kister husgeraad os tilhørende, deles mellem samtlige vore børn eller deres ar
vinger efter loven.

11. Naar den ene ved døden afgaar, bortfalder for den efterlevende af for
anførte dele 1 td. rug og 1 td. byg samt daglig 2 potter nymalket mælk. Ligesaa 
bortfalder ugentlig potte brændevin samt al tobakken, undtagen hvis jeg 
Thomas Madsen maatte blive den længst levende; thi da afgaar intet af tobak
ken eller brændevinen. Alle de øvrige dele leveres derimod uafkortet til den 
sidstes død.

12. Til løn til pige giver aftægtsyderen os aarlig 8 rdl. cur., skriver otte rigs
daler curant.«

Skønt man skulle knapt tro det med saadan forsørgelse, at tanken om at 
flytte skulle dukke op, saa maatte den mulighed dog ogsaa sikres, uden at de 
gode økonomiske kaar tabtes derved.

ring med 234 spillere. — 10. KFUM og K- 
kredsen har gymnastikopvisning med 12 
hold, deraf et puslingehold. — 12. Menig- 
hedsraadsforeningen har lysbilledforedrag 
ved havearkitekt Johs. Toile om kirkegaar- 
den som »en grøn perle i landskabet«. — 13. 
Sogneraadet vedtager budgettet ved 2. be
handling, hvorefter ligningsprocenten sti
ger med 0,5 til 8; vandafgiften forhøjes. — 
Politimesteren har udstedt forbud mod be
nyttelse af vandrerhjemmet til sit formaal 
og af Dommergaarden til restauration, før 
visse krav af hensyn til brandloven er op
fyldt. — Justitsministeriet har givet tilla
delse til afholdelse af landboauktioner i 
Skjern. — Samlestalden vil rejse nybyg
ning til 100.000 kr. og sælge en gammel til 
kommunen for 45.000 kr. til rådighed for 
landboauktionerne. — 18. Pastor Siersbæk, 
Bølling, konfirmerer 17 drenge og 19 piger 
i sognemenigheden, da sognepræsten er 
syg. — 22. Ungdomsforeningen er i det for
løbne aar gaaet frem fra 70 til 116 medl. — 
23. En personbil stjæles i Østergade, mens 
ejeren opholder sig 4 min. i en forretning. 
Den bliver senere fundet i Nyborg.

April: Strejken standser dagspressen. — 
3. Sognepræsten på en måneas rexreation.
— 4. Kommuneskolen forlænger paaske- 
ferien ugen ud for at spare paa fjernvar
men paa grund af oliemanglen under strej
ken. — SG ændrer sin bestyrelse til 7 med
lemmer mod tidl. op til 16 (udvalgsformæn- 
dene). — 19. FDF-foraarsfest med ca. 200 
deltagere. — Da kommandocentralen er 
færdig, og det interne telefonnet udbygget, 
udbygges ogsaa CF-meldetjenesten i Skjern.
— 21. Ved donorkorpsets aarsfest uddeler 
overlæge Sørensen plaketter til barberm. 
Tidemann og redder Thv. Sørensen for 10 
gange blodafgivning. — 24. Højskolefor
eningen vedtager ved 1. behandling under 
den ordinære generalforsamling at om
danne virksomheden til et aktieselskab.

Maj: 1. »Friluftsbadet« starter salget af 
en lodseddel. — De unges maj fest har stu
vende fuldt hus til Flensted Jensens films
foredrag. — 2. Motorsagkyndig Vagn Ja
cobsen, Skjern, og kørelærer Grove, Ulf
borg, demonstrerer reaktionsmaaler for 
køreelever. — 3. Landboauktionerne begyn
der under stor tilslutning. — 4. Friheds
festen med fakkeltog og baaltale af sekre-

Den tænder straks. — De har varme med det samme. — Der er

ingen lugt. — Nem indstilling og lynhurtig regulering. — Ameri

kansk Breese-brænder. — Paktiske kogeplader. — Godkendt af

myndighederne.

^Aktieselskabet

Trælast - Bygningsartikler - Støbegods

Kalk - Cement - Tjære - Carbolineum - Kul - Koks - Briketter

Husk den, naar olierationeringen ophører!
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»13. Skulle vi faa i sinde at flytte med vor aftægt, da er saadant os tilladt, og 
da skal aftægtsyderen bringe os formeldte præstationer til det sted, vi forlanger 
det, naar det ej er over 2 mil fra gaarden. For de dele af aftægten, som enten 
ikke eller kun med besværlighed kan ydes in natura, saasom hus ve je, havejord, 
brændsel, mælk, kørsel gives os et aarligt vederlag i penge efter 2 af os uvil
dige mænds skøn, hvilket vederlag saavel som aftægten svares os 2 gange aarlig, 
nemlig 1. maj og 1. november med halvdelen hver gang. Naar vi flytte, medtage 
vi hele vort bohave, hvad vi have eller udtage, og i tilfælde af at vi dø, medens 
vi saaledes er bortflyttede, da har nærværende aftægtsyder valget imellem, om 
han vil bekoste begravelse eller ikke, i hvilke sidste fald han ikke paa hans kones 
eller børn vegne deltager i erhvervelsen af vore efterladenskaber.

Det står os altid frit for at flytte tilbage og nyde vor aftægt, som om vi slet 
ikke havde været bortflyttede. Kun skulle vi, førend saadant sker, give aftægts
yderen et halvt aars varsel, for at han kan have vor aftægtsbolig i anstændig 
stand.«

Der er ogsaa et høflighedshensyn at tage til familien. Og da kvinderne kun 
rent undtagelsesvis paa den tid var selverhvervende, maa der tænkes særligt paa 
to ugifte døtre.

»14. Naar vor familie eller vore venner kommer for at besøge os, da skal af
tægtsyderen tage imod baade folk og heste og give dem det fornødne uden be
taling.

15. Naar det forlanges, skal aftægtsyderen give til hver af vore 2 ugifte døtre 
1 seng bestaaende af 3 dyner, 2 lange og 2 korte puder samt 2 lagener. I den ene 
dyne skal der være 11 pund og i hver af de 2 andre 10 pund gode fyld. Dernæst 
skal han, ligeledes naar paafordres, give til hver af vore fornævnte døtre 2 købe- 
kjoler og 1 hjemmegjort dito efter egnens skik og brug, 1 par bestilt sko, 8 (otte) 
rigsdaler curant i penge og frit bryllup efter egnens skik og brug samt til den 
ene af dem et schatol. Endelig skulle de, så længe de er ugifte, i sygdomstil
fælde have tilhold og husvej hos aftægtsyderen uden betaling.«

For denne aftægtsydelse maatte svigersønnen Jens Christian Jensen for
pligte sig, sine arvinger og efterkommende ejere af de tilskødede ejendomme at 
opfylde og til sikkerhed stille i pant 1. prioritet samt bygningernes assurance
sum og jordens avl og afgrøde. Aftægtens værdi ansattes til 530 rbd. og præsta
tionerne til 170 rbd. een gang for alle. Naar de tilskødede ejendomme med godt 
8 td. hartkorn var betalt med 1600 rbd., hvoraf aftægten altsaa udgjorde de 700, 
har man lidt begreb om denne værdi. Aftægten lettede vel adgangen til at 
komme i besiddelse af en ejendom, men det kunne blive dyrt nok i det lange løb. 
Thomas Madsen døde i Albæk Mølle 1859 efter at have været enkemand i 
5 aar. Anlægskontrakten kom saaledes til at hvile paa ejendommen i ti aar.

tær Hansen paa Markedspladsen fik bedre 
tilslutning end tidligere trods mindre pro
gram. — Den 11-aarige Finn Hansen red
dede en kammerat fra at drukne i baade- 
havnen ved Dommergaarden. — 8. Sogne
raadet vedtager at lade Grundejerne fore
tage gadefejningen. — 10. KFUM og K’s 
foraarsmøde afholdes i kirken. — 14. Høj
skolehjemmet ved ekstraordinær general
forsamling omdannet til et aktieselskab. — 
21. Ved biblioteksforeningens generalfor
samling mindes P. Jespersen. Biblioteket 
har faaet et ex libris, og der er oprettet et 
selvstændigt kommunalt Skjern Børne
bibliotek. — 23. Røde Kors har ved general
forsamlingen 128 medl. — 27. FDF-pilte- 
stævne med 250 pilte fra vestjysk distrikt.
— 30. Det kgl. Teater giver med sit gæste
spil musik-dramatisk forening en fornem 
aften.

Juni: 2.—3. Luth. Mf.s sommermøde faar 
13—1400 deltagere og en kollekt paa ca. 
6000 kr. — 5. Kørelærernes studiekreds vi
ser gratis færdselsfilmen »Blindebuk«. — 
10. I. M.s sommermøde i anlægget samler 
ca. 1000 tilhørere, og ved gudstjenesten og 
mødet indsamles 2378 til I. M. i Danmark.
— 11. DMS-udsalget i anlægget med indien- 
missionær Wandall som taler samler ca. 
1500 voksne og børn, og basarens udbytte 
bliver 4157 kr. — 12. Sogneraadet vedtager 
at udstykke St. Nørgaards jord — Fredens
gade, Enghavevej, Østervang, Borrisvej — 
til beboelse i stedet for til industri. — Hus
moderforeningen fjorden rundt med ca. 50 
deltagere. — 13. Koncert paa Missionsho
tellets plads ved 6. regiments musikkorps.
— 14. Ved borgermødet stemmer 359 for og 
54 imod købstadordningen, 35 stemmesed
ler er blanke. — 15. Der sælges 1477 Valde- 
marsflag i Skjern. — 18. Sogneraadet ved
tager efter en halv times forhandling at 
søge Skjern gjort til købstad fra 1. april 
1957. — 20. V. G. T. holder dimissionsfesten 
i Skjern. — 21. Bølling-Nr. Herreders Land
boforenings 100 aars jubilæum ved fint 
dyrskue: 382 dyr, fyldig og repræsentativ 
maskinpark, ca. 6000 gæster, historisk vogn
tog, folkedans, reception og 5 timers mid
dag. — 27. Vandrerhjemmet aabnet efter 
dispensation fra politimesteren.

Juli: KFUK-spejderne fra Skjern og 
Tarm holder sommerlejr i Paradisbakkerne 
ved Silkeborg. — 9. S. G. afslutter deres 
jubilæumsarrangementer med en interna
tional fodboldkamp, der maate udsættes et 
døgn paa grund af gæsternes forsinkelse

FØRSTE KLASSES PRODUKTER 
faas daglig fra vore vogne og vort udsalg Østergade 24, telefon 276 

FASTER ANDELSMEJERI
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Af aarets mærkedage for by og egn

TO HUNDREDAARIGE 

blev fejret i vor by i det forløbne aar. Det er ikke godt at sige, hvem af dem, 
der først saa lyset, da den bedagede landboforening ikke synes at have optegnet 
sin fødselstime. Men aaret var 1856, og de tre første formænd var Skjernboere: 
herredsfoged Lund, postekspeditør Lybecher og branddirektør Jansen.

Solen straalede, da jubilæumsdyrskuet aabnedes for ca. 6000 fødselsdags
gæster. Byen var klædt i flagskrud, og den nye dyrskueplads var pragtfuld med 
æresport og mange flag, der smældede for den friske blæst. Selve dyrskuet var 
et af foreningens største, og en maskinudstilling var saa stor som ingensinde før.

Dagens attraktion var det historiske vognoptog gennem Skjern til festplad
sen, og det repræsenterede de forskellige tidsafsnit lige fra studeforspandet til 
moderne motorkøretøjer.

Jo vist kom det byen ved, saa sandt by og land ikke kan undvære hinanden. 
Landboforeningens formand og sogneraadsformanden talte da ogsaa begge ved 
aabningshøjtideligheden, og sidstnævnte overrakte ved receptionen landbofor
eningen en sølvpokal fra Skjern kommune, og handel og haandværk gav sam
men med søsterbyen Tarm bondestanden haandslag i form af et smukt nyt flag. 
Blomster kom der i massevis, og mange gratulerede hjerteligt ved den store 
festmiddag til allersidst. Et yderst interessant og smukt værk »De 100 aar«, re
digeret af konsulent Vadgaard og trykt hos Strandbygaard, blev udgivet i anled
ning af jubilæet.

Fhv. gdr. Chr. Jensen Søe, Pileallé, der fejrede 
sin helt runde fødselsdag d. 26. juli, har altså 
levet hele dette sekel med, og han har prøvet 
landbostandens kaar baade i blide og barske 
dage. Een ko i stalden og 25 øre for en lang dag 
paa tærskeloen ude hos fremmede bragte ikke 
velstand til huse. Aarene paa gaarden »Søe« med 
de 100 tdr. i Finderup gav et ufatteligt slid og en 
for os ukendt nøjsomhed. Hvor Chr. Søe dengang 
gik og pløjede, ligger nu foruden seks ejendomme 
baade skole og kirke, og paa kirkegaarden er de 
fleste af hans samtidige paa egnen bragt til jorde. 
De sidste 40 aar har han tilbragt i Skjern.

RINGKJØBING BANK A/S
SKJERN AFDELING

TELEFON 118

Aktiekapital og reserver: 2,7 million, kr. — Alle bankforretninger udføres 

ved overfyldte storebæltsfærger. — 10. Sog- 
neraadets offentlige møde varer 4 minutter. 
Cirkulære fra »Bymæssige Kommuner« om 
anvendelse af hulkortsystemet. — En flok 
væbnere deltager i FDF-forbundets lejr paa 
Sletten ved Silkeborg. — Der blev kun 3 
storkeunger til mærkning denne sommer.
— 16. Gasværket faar tilsluttet ny ovn. — 
Sogneraadet har solgt el-værkets maskinhal 
og bestyrerbolig til »Skjern Vaadvask« for 
80.000 kr. — 20. Vandforbruget steg til 2287 
kbm eller ca. 3-dobbelt normalforbrug. Der 
er ved markedspladsen foretaget en boring, 
der kan give 40—42 kbm i timen. — 23. 
Møde om fjernvarme paa Amager, der ikke 
kan komme ind under byens øvrige anlæg.
— Der er flere brande i Sk jernenge i disse 
dage. — 24. Samlestalden tager den nye 
bygning i brug. — 25. Den 10-aarige Poul 
Henry Christensen, Langagervej, faar 300 
kr. i findeløn for en tegnebog med 3900 kr.
— 26. Saa vidt vides som den første i 
Skjern historie fylder fhv. gdr. Chr. Jensen 
Søe, Pileallé, 100 aar, faar hilsen fra kongen 
og sogneraadet og fejrer iøvrigt dagen med 
stort slægtsstævne, hvori fødselsdagsbarnet 
ikke selv deltog.

August: 2. En ny vej afstribningsmaskine 
demonstreres paa Holstebrovej og i Svin
get, 22 amtsvej inspektører med assistenter 
var indbudt. — 5. Sogneraadet med perso
nale paa udflugt til Vedersø, Harboøre og 
Lemvig, og husmandsforeningen til Lyhne, 
Fiilsø og fjorden rundt. — 10. Boligforenin
gen har rejsegilde for 4. blok à 12 lejlighe
der. — 11. Nyt trafikeksperiment i Skjern: 
reaktionsmaaling. — 18. Søndagsskolen,
Finderupsvej, udflugt til Letbæk Mølle. — 
29. Afskedsfest for kredssekretær Alfred 
Hansen med 500 deltagere, flere kunne ikke 
komme ind.

September: 4. Sygekassen indfører ved 
ekstraordinær generalforsamling tandpleje 
og forhøjelse af kontingentet fra nytaar. — 
Stork fundet død i smøgen ved Missionsho
tellets stalde, kommuneskolen faar kraniet.
— 6. Røde Kors-uge med husindsamling 
m. m. — 9. Høstgudstjeneste med en kollekt 
paa 5100 kr. + 565 kr. i børnenes bøsser. — 
Havørnepatruljen vinder »den gyldne okse« 
ved FDF’s distriktsvæbnerløb ved Skjern.
— 11. Sogneraadet bevilger ekstra 600 kr. til 
sygekassen som hjælp til børnetandplejen.
— 12. Indre Missions formand, pastor Chr. 
Bartholdy prædiker i kirken og faar en 
kollekt paa 1763 kr. — Flere indbrud og 
tyverier — en 19-aarig medhjælper stjæler 
kørelærer Kristoffersens bil. — 17. Brand- 
assuranceforeningen for Bølling-Nr. herre
der forhøj er højeste forsikringssum fra 
160.000 kr. til 300.000 kr. — Boligministeriet 
meddeler, at der i januar kan forventes til
ladelse til 11 nye rækkehuse. — 21. Mælke
prisen forhøjes til 71 øre pr. helflaske, 
kaffefløde med 30 øre og piskefløde med 50 
øre pr. liter. — 22. Ungdomsforeningens 
høstfest, hvor sekretær for det grundtvig
ske soldaterarbejde, Østergaard, Strib, taler 
og soldater fra Karup underholder. — 23. 
Luth. Mf.s efteraarsmøde, hvor biskop Sø
ren Ibsen, Afrika, m. fl. taler, faar en kol
lekt på 3000 kr. — 24. Vognmand J. M. Jen
sen, Skjern, aabner en fragtrute Tarm- 
Sk jern-Videbæk-Herning-Aarhus. — 25. 
Viceinspektør Chr. Winter, Rødding, taler i 
anledning af børnebogsugen på biblioteket.
— 27. Menighedsraadet holder fest for de 
gamle. — 28. Havekredsen aabner en smuk



to-dages udstilling, hvor der ogsaa var man
nequinopvisning. — »Den glade enke« faar 
succes paa Skjern teater.

Oktober: Geodætisk Institut er ved at 
være færdig med kortlægningen over 
Skjern og omegn. — 4. Ringkøbing Bank, 
Skjern afd. rykker ind i udvidede og nyre- 
staurerede lokaler. — Der er af konsulent 
Davidsen konstateret tilfælde af kartoffel
brok paa kommunens jorder. — 8. Bitsch- 
filmen »Sort Ekstase« fik kun nogenlunde 
besøg, mens KFUM og K’s højskoleaftener 
samme og to følgende aftener havde stu
vende fuldt. — Skjemaaens lodsejerudvalg 
orienteres om detaljerne i afvandingspro- 
j ektet. — 16. Finn Methlings »Den kinesiske 
æske« fik succes. — 17. SG maa ved gene
ralforsamlingen beklage manglende inter
esse for atletik. — Statsradiofoniens dren
gekor har fuldt hus og høster stort bifald.
— 25. Skolescenen opfører »Henrik og Per
nille«. — 27. Det kommunale brandværn 
holder øvelse. — Fjerkræudstillingen aab- 
ner med langt over 600 nr. — 8. Soldater
vennernes 50 aars stævne. — KFUK-spej- 
derne holder divisionsstævne, og en Skjem- 
ptr. vinder terrænløbet. — 29. Andelsmeje
riet tager ved generalforsamlingen ensile- 
ringsspørgsmaalet op.

November: 1. Skiftedagen gav god handel, 
S. G.s friluftstombola med madvarer som 
gevinster nød ogsaa godt heraf, og Flensted 
Jensen samlede fuld sal til »Flik-flak i tro
pesol«. — 5. Modstandsfilmen »Den usynlige 
hær« vises som midnatsforestilling til for
del for Ungarn-hjælpen. — 6. Ungdomsor
ganisationerne i Skjern holder protestmøde 
mod Ungarns undertrykkelse. — 7. Andels
teatret opfører Gustav Wieds »Skærmyd
sler« og Carl Gandrups »Munken gaar i 
enge«. — Forst. Drewsen taler for ung
domsforeningen og valgmenigheden om 
»Atomer«. — 11. Ved gudstjenesten indsam
les 1627 kr. til Ungams-hjælpen. — 13. Sog
neraadet bevilger 500 kr. til Ungams-hjæl
pen. — Fjerkræudstillingens stilopgaver er 
vundet af Else Lunde og Holger Hellmund.
— 15. Martin A. Hansen-aften paa bibliote
ket ved pastor Jørgen Jensen. — Skovtofte- 
udsalget giver brutto 3946 kr. — 17. S. G. 
fejrer 40 aars jubilæet med en festlighed.
— FDF har solgt ungamsflag for 743 kr. — 
18. Luth. Mf.s holder ydre missions stævne 
med biskop Ibsen og missionær Martha Pe
dersen som talere. — 19. Ved Unge hjems 
aften fortæller Tange Jensen, Aarhus dia
konhøjskole om sin rejse med »Jutlandia« 
til Korea. — 20. Valgmenigheden aabner sit 
store menighedsmøde og har som talere 
præsterne Rieman og Busk, magister Jens 
Rosenkjær, biskop Schiøler og højskolefor
stander Terkelsen. — 22. En FDF-patrulje 
»Glenterne« samlede paa skolens maaneds- 
fridag gammelt jern for 90 kr. til Ungarns
hjælpen. Skolen har samlet 592 kr. ind. — 
23. En munter teateraften med Douglas- 
Homes »Hvad ved mor om kærlighed?« — 
27. Under uvejret raserede et lyn stuehuset 
i Højgaard, dog uden at antænde. — 28. 
Den 93-aarige fhv. gdr. Poul Chr. Jacobsen 
dræbt ved trafikulykke paa Holstebro vej.
— Af ca. 120 sessionssøgende tog 75 % imod 
indbydelsen til soldatervennernes festarran
gement.

75 AAR ER INGEN ALDER,
naar man er jernbane. Skjern—Herning-banen aabnedes den 1. oktober 1881. Et 
par aar i forvejen havde staten overtaget Herning—Silkeborg privatbane. Men 
dens indtægt svarede neppe til de udgifter, anlægget havde medført. Følgelig 
betød den heller ikke det for Heming-egnen, som en jernbane burde. Gennem
førelsen af banestrækningen til Skjern blev da den naturlige slutsten paa den 
midtjyske forbindelse mellem øst og vest i >de jyders land«. Med fast tilknytning 
til begge længdebaner er den blevet en betydelig trafikal faktor. Den har i ikke 
ringe grad været med til at præge egnens udvikling, og Skjern by har den gav
net gennem de 75 aar.

TRE HALVTREDSAARIGE TROPPER OP
Den første, der blev fejret den 7. februar, var A/S Skjern Bank, og det blev 

en fest af format. Baade bestyrelse, direktør og personale blev hyldet paa det 
hjerteligste, og en mild legatregn faldt der til gengæld fra bankens side paa ikke 
færre end 50.000 danske kroner. (Handels-, haandværker- og landboforeningen 
fik hver 10.000, husmandsforeningen 5.000, byens forskønnelse 4.000 og i gratiale 
til personale og pensionsfonden 11.000 kr.). Beskedent begyndte banken, og krise 
har den været ude for, men den staar nu velkonsolideret med en tidssvarende 
bygning, to filialer og en rekordomsætning i aaret ind til jubilæet. Der blev 
ekstra 2 % i ekstra udbytte til aktionærerne, og reserverne har passeret en 
million.

Der blev naturligvis lykønsket med blomster, og mange taler blev der holdt 
ved frokosten, receptionen og festmiddagen. Under den sidste uddeltes der en 
»bankbog« til hver, en farvestrålende, lokal blæksprutte med bl. a. herlige teg
ninger af en række af vore bedste karikaturtegnere og redigeret og trykt hos 
Strandbygaard. Aarbogens omslagstegning stammer herfra.

Sammen med banken hyldedes ogsaa den gamle direktør, gdr. Kr. Thomsen, 
Korsgaard, der er den eneste nulevende af dens stiftere og har ydet den 40 aars 
tjeneste. Baade direktør Christiansen, bogholder Aage Jensen og kasserer Aitsi 
Jensen har tjent Skjern Bank i over en menneskealder.

Skjern Sygeplejeforening kom dernæst. Egentlig snød den og fejrede fest
dagen den 29. februar, skønt den først fyldte 50 den 31. juli. Men »snyderiet« 
skyldtes generalforsamlingen, der blev større end sædvanlig, og mellem gæ
sterne var tre af foreningens tidligere sygeplejersker: fru Lauridsen, fru malerm.

1ste kl. s FO RD-værksted — Komplet reservedelslagrer

BENZIN OLIE GUMMI

Afdelinger i Tarm, Holstebro og Faaborg
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Tp jöVcL JENSEN

CYKLE- OG TRÆHANDEL

Telefon 65

Alsholm & Madsen
Skræderi og herreekvipering

TELEFON 109

CHR. C. GRENEA/s

KARL LANGE & SØN
Skræderi og herreekvipering

Skjern

JOHANNES HOLM
STRØMPEHUSET

Telefon 229

Nielsen og frk. Pedersen. Foreningens æresmedlem, Koed Madsen; der havde 
revideret regnskaberne i 30 aar, fik af formanden overrakt en gave.

Som tredie blad i trekløveret kommer saa soldatervennekredsen for Skjern 
og omegn med sin fest den 28. oktober. Lidt tidligere paa aaret stiftedes den 
første kreds i Danmark og Skj em-kredsen blev nr. 2. Første formand var 
smedem. Lyder Andersen, der afløstes af kordegn Pedersen, der beklædte posten 
indtil for tre aar siden. Med sit medlemstal paa ca. 700 er den en af de største og 
livskraftige kredse, og den var den initiativtagende part ved oprettelsen af sol
daterhjemmet i Nymindegab for nogle aar siden. Den er da ogsaa paaskønnet af 
hærens ledelse, hvis chef, generalløjtnant Erik Møller holdt festtalen. I forbin
delse med jubilæet var der festgudstjeneste i sytten af egnens kirker.

OGSAA TRE FYLDTE FYRRE
Man kan vel ikke sige, de politiske bølger gaar særlig højt i Skjern, men 

interessen er der. Derom vidner de politiske foreninger. Den 5 marts var det 40 
aar, siden sognets venstreforening blev stiftet. Den første bestyrelse bestod af 
M. Chr. Jepsen, Marup, savværksejer Jens Pedersen, Chr. Ager, Hedeby, og 
Hans Andersen, Skjembrogaard, der de følgende aar blev suppleret med sav
værksejer Jens Jespersen og N. C. Mortensen, Smedegaard. Jubilæet blev mar
keret ved generalforsamlingen, hvor den nuværende bestyrelse blev udvidet 
med tre medlemmer.

Aktieselskabet Skjern Missionshotel stiftedes den 23. februar 1916. Før hed 
hotellet Centralhotellet og havde spiritusbevilling, men efter det stærke aande- 
lige røre i sognet og paa egnen ønskede de nye aktionærer at ændre dette for
hold. Hotellet har beholdt sine gamle rammer, men der er i aarenes løb foretaget 
adskillige forbedringer. Den store brug, man gør af det til møder og fester, viser, 
at det i dag er et sted, man gerne samles.

Skjern Gymnastikforening af 1916 fejrede som den sidste af de tre jævn
aldrende sin fyrreaarsdag ved generalforsamlingen den 17. november. Selv om 
gymnastikken var det grundlæggende, kom arbejdet efterhaanden til at omfatte 
alle idrætsgrene. Fodbold kom med fra starten, og efter at damerne i 1932 kom 
med i gymnastikken, blev ogsaa haandbold taget op. Den yngste gren er fri 
idræt. Jubilæet har i øvrigt været fejret ved en række sportsarrangementer 
sommeren igennem.

DE FEMOGTYVE A ARIGE S RÆKKE
er naturligvis længere — de mere personlige jubilæer iberegnet.

Et kommunalt foretagende — Skjern El-værk — naaede lige at fejre de 25 
aar som kommunalt værk den 1. juli, efter at dets dødsdom var fældet. Tre 
funktionærer fejrede jubilæet med, nemlig elværksbestyrer Hans Jensen, ma
skinpasser Lindhard og maskinassistent Peder Nielsen. El-værket er som med
delt i fjor ældre som saadant, men sætternissen var skyld i, at Hans Jensens 
40 aars besty rer jubilæum ikke kom med. Undskyld!

Mens vi er ved det kommunale, maa vi lige nævne, at kommunebogholder 
Andreas Ankersen den 1. oktober havde været 25 aar i kommunens tjeneste.

Skjern Husmoderforening fejrede sin 25-aarige fødselsdag den 20. oktober. 
Trods forskelle i hjem og indstilling har de 25 aar vist, at der var et fællesskab 
om opgaver og problemer, som det var værd at udnytte. Fru boghandler Jacob
sen var dens formand i henved tyve aar.

Eh fornøjelig jægerfest med rigtig dyresteg paa festbordet markerede Skjern 
Sogns Jagtforenings 25 aars dag. Dansk Jagtforenings formand, landsretssag
fører Schack holdt festtalen og overrakte bogbinder Peder Haahr Dansk Jagt
forenings hæderstegn i guld.

Fire forretninger har fyldt samme aaremaal. 1. marts vognm. Morten Rahbek, 
31. marts malerm. Federau, 1. juni Johs. Holm, 15. nov. Edel Christiansen.
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TROLDKVINDER
Af ALFRED KA VE

i Bølling herred

I tiden før og efter reformationen og op til vore bedsteforældres tid for om
kring hundrede aar siden spillede troen paa troldkvinders og troldkarles magt 

til at gøre fortræd en meget stor rolle. Indtil omkring 1700 var alle folkelag 
hildet i denne mærkelige tro. Siden var det vel i hovedsagen almuesfolket i land 
og by, der holdt troen paa heksene vedlige; men her laa den tro og denne rædsel 
for troldfolk haardt i sindet lige til vor tid.

Man troede, at mennesker ved at afsværge daab og kristendom og give sig i 
djævelens eller satans vold fik en kraft til ved den ondes hjælp at kunne udføre 
onde gerninger af den slags, som det ellers laa uden for menneskers evne at gøre. 
Til gengæld var troldkvinderne helt i djævelens vold, og som bekendt samledes 
de paa visse steder til bestemte tider for at dyrke deres onde hersker og hjælper. 
Vi ved alle, at heksene Set. Hansaften rider til Bloksbjerg; men rundt i vort land 
var der flere lokale samlungspladser, hvor heksedansen dyrkedes.

Stauning kir ke eller kirkegaard opgives af forskellige troldkvinder 
at være et saadant samlingssted for troldfolk. Paa Valborg-nat eller især paa 
Set. Hans-nætterne holdt de dans paa Stauning kirkegaard, og ved en bestemt 
lejlighed fortæller en af de anklagede troldkvinder, at deres »drenge« hentede 
vin til de af dansen besatte kvinder fra borgmester Jens Oluf sens kælder i 
Ringkøbing. »Drengene« bar navne som Ragi og Skrittus og var deres tjenende 
aander.

Det er vist ikke usandsynligt, at saadanne heksesabbater har fundet sted paa 
kirkegaardene flere steder med deltagelse af den laveste og mest udsvævende 
pøbel. Vi kender i hvert fald et helt sikkert tilfælde af dans paa kirkegaarden 
her fra Hardsyssel, og selv om det nu ikke var troldkvinder og troldkarle, der 
dansede i dette tilfælde, men forvildet ungdom, saa er snakken om dansen paa 
Stauning kirkegaard slet ikke usandsynlig, heller ikke at den skulle være en 
slags djævledyrkelse.

SKJERN OG OMEGNS 
SAMLESTALD

modtager 

kreaturer hver 

onsdag

Telefon 378

Skjern Korn* og 
F oderstof forretning

Telefon 201

ENDNU UDEN FØDSELSDAG OG DATO
er købstaden Skjern. Ved borgermødet den 14. juni stemte 359 for og 54 imod 
købstadordningen, og 35 stemmesedler var blanke, efter at formanden havde 
fremlagt sagen uden at ville paastaa, at det bliver billigere. Paa grundlag af 
disse stemmetal vedtog saa sogneraadet fire dage senere efter en halv times for
handling at søge Skjern gjort til købstad fra 1. april 1957

STORE BYGGEFORETAGENDER
Svineslagteriet aabnede den 7. januar sit nye kreaturslagteri med prøveslagt

ning og frokost. Det er et led i en større projekteret udvidelse, der ogsaa om
fatter pølsemageri, ekspedition, folkestuer og kontorer.

Samlestalden tager den 24. juli sin store nye bygning i brug. Den har kostet 
ca. 100.000 kr., men den gamle er solgt til kommunen for 45.000 kr. til brug for 
landboauktioneme, der begyndte med stor tilslutning den 4. maj.

Boligforeningen har rejsegilde den 10. august for sin 4. blok à 12 lejligheder. 
Boligministeriet har meddelt, at der kan forventes statsstøtte til 11 nye 

rækkehuse.
— c —

Byens folk 
køber fineste 
MEJERIPRODUKTER 
fra

Skjern Mejeri
Telefon 30

SKJERN BRØDFABRIK
HANS JENSEN
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Kaffe . konfekture 
tobak . cigarer
Kaffe . konfekture 
tobak . cigarer

Telefon 461Telefon 461

J. Jacobsens 
Boghandel
Sk jern
Tel ef on 16

J. Jacobsens 
Boghandel
Sk jern
Tel ef on 16

MARTIN 
JENSEN

Tlf. 139

Cykler og knallerter

MARTIN 
JENSEN

Tlf. 139

Cykler og knallerter

Moderne folkemindeforskere hævder (se: Aug. F. Schmidt: Fra folkeminde
forskningens overdrev 1956), at den djævledyrkelse, der ligger til grund for 
troen paa troldkvindernes magt, stammer fra de dualistiske religioner i den 
nære orient, maaske især fra persernes tro paa lysets og mørkets guddomme. De 
dualistiske religioner hævder, at den gode gud har skabt himlen og lyset og alt 
det gode, mens den onde gud har skabt alt det materielle paa jorden. I modsæt
ning til dette mener jøder og kristne, at Gud har skabt baade himmel og jord, 
og at der kun er een Gud.

Inden for de dualistiske religioner skulle der altsaa være aarsag til at dyrke 
ogsaa guden for den materielle verden, guden for det onde i verden. Her skal 
da ogsaa i bjergene nord for Mesapotamien endnu findes djævledyrkere.

Troen paa troldkvindernes magt til at gøre ondt føltes som en dyb realitet, og 
ejendommeligt nok er en hel del af de lidelser, disse kvinder fik skyld for at 
lægge paa deres medmennesker, tilsyneladende af sjælelig art. Man kan saaledes 
ikke se bort fra, at de kvinder, som beskyldtes for trolddom, i virkeligheden tit 
paaførte deres medmennesker svære lidelser, især naar man tænker paa, at de 
formentlige troldkvinder vel nok for en dels vedkommende selv troede paa 
deres overnaturlige evner. En del af dem kunne mange trylleformularer.

Lad saa være, at den største del af de ulykker, kvinderne siges at være skyld 
i af nutidsmennesker maa henføres til at komme af ganske naturlige aarsager. 
De mange dødsfald blandt husdyrene kan i og for sig undre os, men deres aarsag 
ligger selvfølgelig i noget helt naturligt. Underernæring og vanrøgt undergraver 
dyrenes modstandskraft mod alle sygdomme; men havde en kvinde faaet et 
ondt rygte og hendes sind var bittert og haardt, saa hun let kom i trætte med 
folk og gav ondt af sig, saa var mistanken imod hende let vakt, saa man skød 
alle ulykker paa hende. Gav hun sig saa af fri vilje af med hemmelige kunster, 
som mange gjorde, saa var sagen efter datidens opfattelse klar og ligetil.

i skal nu høre lidt om et par kvinder, som blev dømt for trolddom og brændt

Skjern 
Fjerkræslagteri
Telefon 91

FJERKRÆ

OG
KANINER

Skjern 
Fjerkræslagteri
Telefon 91

FJERKRÆ

OG
KANINER

Til hverdagsbrug 
og naar De skal feste, 
leverer vi Dem altid 

det bedste.

SLAGTER OLSEN
Telefon 219

Til hverdagsbrug 
og naar De skal feste, 
leverer vi Dem altid 

det bedste.

SLAGTER OLSEN
Telefon 219

V i aaret 1618. Den ene hed Maren Bolle; hun boede dengang i Rindum, 
men havde opholdt sig i længere tid i Stauning og Hanning, og herfra stammer 
største delen af de anklager, der rejses imod hende.

I hendes yngre aar gik hun rundt i sognene sammen med sin moder, men 
hun tjente ogsaa en tid i Stauning præstegaard. Hun var paa den tid allerede i 
rygte for trolddom, og i præstegaarden gik hun og forrettede groft karlearbejde. 
En af de andre piger i gaarden, Kirsten Poulsdatter, der var bryggerspige, for
tæller, at hun havde vanheld med øllet, det blev fordærvet^ og saa mente hun, 
at en troldkvinde var paa spil. Hun har vel tænkt paa Maren. Kirsten søgte raad 
for sit uheld, og saa lærte hun, at hun skulle lægge et stykke glødende akseljem 
for tappen i tapkarret. Det gjorde hun saa næste gang, hun bryggede, og straks 
derefter fik Maren Bolle et saar paa sit ene ben. Hun klagede sig meget derover. 
Hun fortalte selv, at saaret kom af, at en sten faldt ned i grøften og ramte benet. 
Det lød ikke utroligt, da hun formodentlig har gaaet og ryddet grøfter; men alle 
i præstegaarden var klar over, at der var en anden aarsag. Det glødende jern 
havde bevist sin kraft. Maren havde brændt sig paa det, da hun igen havde for
søgt at forgøre deres øl. Det var nu aabenbart for folk i præstegaarden, at Maren 
øvede trolddom. Og præsten, hr. Jens, kan senere skriftligt bevidne, at Maren 
Bolle er i rygte for at kunne vise igen og øve trolddom.

I Hedegaard i Hanning bode paa den tid en mand, som Jens Villadsen. Han 
havde en anklage, der var meget alvorligere for Marens skæbne. Han fortæller, 
at i den dyre tid, som næppe kan være andet end Kalmarkrigens tid 1611—1613, 
da kom Maren og hendes moder til hans gaard med noget grønt fløjl, som de ville 
sælge. Hans moder købte et stykke af fløjlet til to huer, og him skulle give en
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S k o u b y Holm
Førsteklasses kød 
og flæsk, 
hjemmelavet 
paalæg

Telefon 78

MARTIN N. BONDE 
& CO.

Statsautoriseret

installatør

Telefon 82

Alt til jagt og fiskeri

Bøssemager KORSHOLM
Telefon 283

Banegaards- 
kiosken

S. KNUDSEN

Telefon 389

SPAR PENGE

Bliv medlem af

SKJERN 
BRUGSFORENING

Telefon 81

skæppe mel som betaling. De to kvinder fik dog ikke melet med sig; det skulle 
blive staaende til senere afhentning. Da nu Maren nogen tid efter kom til Han
ning at bo, kræver hun melet; men hun var utilfreds med denne betaling og 
hævder, at fløjlet var en halv daler værd. De to kvinder har formodentlig faaet 
fat paa det kostbare stof paa ulovlig vis. Det hjalp dog ikke, hvad hun sagde, 
hun maate gaa med sin pose mel. En søndag kort tid efter mødte hun Jens Vil- 
ladsens søster, Maren, ved Hanning kirke, og hun havde en pæn hue paa af det 
grønne fløjl, Maren Bolle og hendes moder havde solgt dem.

Det skar denne kvinde i øjnene, og hun kunne ikke bare sig for at sige et 
ondt ord til pigen. Jens Villadsens søster skyndte sig hjem og fortalte, at Maren 
Bolle havde lovet hende ondt, for at de ikke havde betalt bedre for det fløjl, og 
hun blev helt skidt tilpas ved tanken om, hvad den kvinde kunne finde paa. Det 
var pinsedag, og da hun satte sig hen ved ilden, faldt hun pludselig over i glø
derne paa ovnen og brændte sig slemt paa den højre arm.

Saaret ville ikke heles, skønt de hentede salve hos Mads Schiern, for
modentlig Skjern egnens kloge mand og læge. En tid senere kom Paaske Rasmus
sen til gaarden; han var troldkyndig, og da han hørte historien, sagde han, at 
pigen skulle være glad og takke Gud, at hun ikke fik det paa et andet sted; thi 
det var hendes agt udi hendes ansigt, det hun fik paa armen.

I Hedegaard var man af den mening, at Maren Bolle havde gjort dette ved 
trolddom, og folk i sognet bevidnede, at de havde hørt Maren sige, at hun skulle 
betale dem i Hedegaard for den handel.

Maren Bolle var en tid til huse hos Chr. Dynesen i Gammel Hanning, og der 
blev hun trædagtig med Morten Madsens søster og lovede hende ondt. Pigen 
blev derefter syg og laa i tretten dage, før hun døde. Og saa hedder det i de 
gamle retsagter, at det nægtede Maren ikke, hun havde gjort med trolddom.

I Gammel Hanning boede paa den tid ogsaa Else og Mads Laursen, og de 
havde et aar haft gassifælle med Maren; men dette fællesskab faldt ikke 
godt ud; siden havde de ikke haft held med deres gæs; alle deres gæslinger blev 
vanskabte, og det tænkte de, at Maren havde gjort.

Thomas i Dalgaard sagde, at det var vitterlig for alle, at Maren var i rygte 
for trolddom, og for tre aar siden kom han i træde med hende om en sværm bier. 
Hun ville have bierne; men han fik dem, og hun lovede ham en ond færd, og 
at han intet godt skulle nyde af dem. Bierne døde selvfølgelig og han fik en 
ond færd i sine øjne, saa han en hel vinter laa i sengen, og det tænkte han 
Maren til.

Et par mænd i Skaarup havde hørt, at Maren kunne vise igen med saks og 
sold. Og mølleren Kongensholm mølle, Niels Pedersen, havde ogsaa hørt, 
at hun kunne vise igen. For nogle aar siden var han kommen i træde med hen
des moder, og da havde Maren sagt, at det skulle han faa betalt. Inden et aar 
derefter mistede mølleren da ogsaa en af sine køer, og Maren sagde til hans 
kone, at de ikke skulle komme af en vanlykke, før de skulle komme i en 
anden, og mølleren forsikrer, at saadan er det gaaet ham, som godtfolk vitterligt, 
er, hvilket han havde Maren mistænkt for.

Ælle Thomaskone i Dalgaard havde faaet sin mælk fordærvet af Maren. 
Denne var engang kommen ind til Ælle og klaget sig, at hun var saa tørstig, 
hvorfor Ælle gav hende noget øl i en krukke; men det kunne hun ikke drikke, 
hun forlangte mælk. Det fik hun da ogsaa; men dagen efter due Ælles 
melkinde til intet, hvilket hun selvfølgelig havde Maren mistænkt for. 

De sværeste klager mod troldkvinderne var selvfølgelig, naar man lagde 
skyld paa dem for at have foraarsaget dødsfald. Vi har allerede hørt om 

noget saadant. Ogsaa et andet dødsfald fik Maren skyld for.
Jens Christensen i Koustrup havde haft Maren i gaarden hos sig, og da havde
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han en tjenestepige, som ogsaa hed Maren; hende fik Maren Bolle jaget fra 
ham. Hun kom til Visebj errig, hvor hun blev syg og døde. Mens hun laa der i 
sin sygdom, klagede hun paa Maren Bolle, at hun havde forgjort hende.

I Haelby i Stauning boede Christen Nielsen, og han skylder Maren Bolle for 
tillige med Apelone Miltersdatter, en gaardmandskone fra Lem, og flere andre 
troldfolk at have voldt hans broders død. Broderen hed Mads Nielsen. Det var 
et helt selskab her stod anklaget. Foruden de to nævnte var nemlig ogsaa 
Paaske Rasmussen iblandet foruden to andre kvinder ved navn Mette Sørens
datter og Maren Mikkelsdatter fra Stauning.

Den sidstnævnte fortæller følgende historie: Apelone var blevet yderst for
nærmet paa Mads Nielsen, fordi han ikke ville gaa ind paa en ægteskabshandel, 
som hun havde foreslaaet ham. Han havde nægtet at tage Else Madskones dat
ter i Østerby. Saa gik hun til Paaske Rasmussen og forlangte at være med at 
tage livet af Mads Nielsen, og at den knollem og formørkelse, der 
havde været i salig Mads Nielsens stue den anden søndag, før han døde, havde 
Apelone og Mette ladet gøre ved deres »drenge«; dem viste de derind, for at 
hans sygdom kunne forværres.

Maren Mikkelsdatter vidste endvidere at fortælle om, at Apelone var med i 
danselaget paa Stauning kirkegaard sammen med mange andre.

Nu maa dertil siges, at troldfolkenes vidnesbyrd om hinanden som regel blev 
pint ud af dem med glødende tænger, idet man havde den skik at lægge de 
dømte paa pinebænken og saaledes faa dem til at angive deres eventuelle med
hjælpere. Derfor er det almindeligt at se, at naar en dødsdom fældes for trold
dom, følger gerne en hel række lignende domme efter paa samme egn, og aaret 
1618 er skæbnesvangert for de mennesker, der her i Bølling herred var mis
tænkt for at give sig af med trolddomsbedrift. Baade Maren Bolle, Apelone Mil
tersdatter og Paaske Rasmussen blev dømt og brændt, efter at hjemtingets 
domme var godkendt paa Viborg landsting.

Mærkedage

GULDBRYLLUPPER
Marts: 11. Pens lokomotivfører P. Bjerg

lind og hustru, Vestergade.
Oktober: 12. Agent O. Hauch og hustru, 

Bredgade.

SØLVBRYLLUPPER
December 1955: 7. Husejer Hans Møller 

Nielsen og hustru, Holstebrovej. — 7. Hus
ejer Karl Mortensen og hustru, Kongevej.

Februar 1956: 26. Rejsesekretær Morten 
Jensen og hustru, Nørregade.

April: 14. Fabrikant Sigurd Jacobsen og 
hustru, Mellemgade.

Maj: 7. Købmand og frøhandler N. J. 
Jeppesen og hustru, Marup. — 17. Gas- 
værksarb. Aage Høgfeldt og hustru, Konge
vej. — 24. Malerm. E. Federau og hustru, 
Østergade. — 24. Redaktør Robert Jensen og 
hustru, Ringkøbing, fh. Skjern. — 25. Tog
fører J. P. Nejrup og hustru, Pileallé.

Juli: 26. Dommer Kalsbøll Madsen og hu
stru, Skolegade.

September: 13. Arbmd. Lars Christensen 
og hustru, Birkallé.

Oktober: 9. Overinspektør J. K. Ruby og 
hustru, Storegade. — 25. Murerm. Otto Høg
feldt og hustru, Marupvej.

November: 8. Arbmd. Aksel Christensen 
og hustru, Enghavevej. — 8. Arbmd. P. 
Christensen og hustru, Vestergade. — 14. 
Slagteriarb. Hans Pedersen og hustru, 
Langagervej.
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AKTIESELSKABET

VARDE BANK
STIFTET 1872

Bankens egenkapital ca. 19,5 millioner kroner 

tjener til sikkerhed for ethvert indskud

SKJERN AFDELING
ETABL. 1903

— den moderne bank med de gamle traditioner!

BRYLLUPPER
December 1955: 3. Fru Anna Marie Niel

sen og gdr. Bernhard Lund Pedersen, Asp 
pr. Tistrup. — 5. Frk. Birgitte Høivang Ol
sen, V. Marup, og arbm. Møller Nielsen, V. 
Marup. — 11. Frk. Nanny Margr. Brølling 
og maskinarb. Harry Krohn Jensen. — 16. 
Frk. Edith Fritze, d. af smed F., Nørregade, 
og redaktør Axel Wold, København. — 18. 
Frk. Gudrun Christensen, Esbjerg, og mon
tør Kaj Aage Lauridsen, Skjern, s. af L. L., 
Chr. Hansensvej. — 25. Frk Kettey Markus
sen, d. af mælkeh. M., Vestergade, og sta
tionsbetjent Thorvald Mikkelsen, Tinglev. 
— 26. Frk. Ulla Michelsen (Færøerne) og 
matrosmath Chr. Kruse Aakjær, s. af bane- 
arb. Chr. V. Aa., Birkallé.

Januar 1956: 1. Sygeplejerske, frk. Anna 
Rigmor Pedersen, d. af vulkanisør P., Var
devej, og arkitekt Jacob Magnus Pauli 
Joensen, Vestmannahavn, Færøerne. — 21. 
Servitrice, frk. Ketty Nielsen, d. af arbm. 
Sigurd N., Skjern Birk, og autolakerer Chr. 
Reimers (Kolding). — 21. Frk. Birgit Høj
hus (Skagen) og Bjarne Mortensen, s. af 
arbm. K. M., Skjern.

Februar: 4. Frk. Jytte Jacobsen, Skjern, 
og Carl Thorup, s. af banearbejder Th., 
Skjern. — 11. Husass. Greta Ebbe Rasmus
sen, d. af barberm. C. E. R., Skjern, og 
skrædder Erik Lund Christensen, Køben
havn. — 18. Kontormedhj. frk. Anne Dor
thea Reichardt (Bramminge) og typograf 
Johs. Kousgaard Mikkelsen, s. af kirkebe
tjent E. M., Vardevej. — 24. Frk. Kirstine 
Lydersen, d. af arbm. J. L., Vraa, og gdr. 
Børge Christensen, Hillerup, Ribe. — 25.



Exp., frk. Mette Pedersen, Herning, og sta- 
tionsarb. Aksel Jensen, Skjern.

Marts: 3. Syerske, frk. Tove Jeppesen, 
Hee, og typograf Arnfred Thorsen, Vejle, 
s. af banebetj. Th., Aanumvej. — 24. Karen 
Kirstine Hansen, d. af lagerexp. Peder H., 
Løvensgade, og slagteriarb. Svend Mastrup, 
Skjern. — 26. Husass. Magny Ruth Thom
sen, Skjern, og vognm. Karl Kristian Jen
sen, Præstegaardsvej. — 29. Frk. Ane-Lis 
Christensen (Tarm) og Ove Jensen, s. af 
Hans J., Kongevej. — 29. Eksp., frk. Inge
lise Dalsgaard Jensen (Tarm) og eksp. Kri
stian Krüger Pedersen, s. af afd. inspektør 
Nicolaj P., Skjern. — 30. Eksp., frk. Birthe 
Mikkelsen (Vestervig) og frisør Jens Leif 
Olesen, s. af slagteriarb. E. O., Vendersgade. 
— 31. Ass. Anne-Marie Thyssen Paulsen 
(Højrup, Sønderj.) og urmager Knud Erling 
Jespersen, s. af afd. P. J., Østergade.

April: 2. Korrespondent Helene Grethe 
Hansen, Skjern, og boghandlermedhj. Hans 
Jørgen Gjerluf Jakobsen, Østervang, s. af 
bogh. J. J., Bredgade. — 6. Frk. Mette Chri
stensen, d. af gdr. Bent C., V. Marup, og 
chauffør Eigil Nielsen, Højrup, Fyn. — 7. 
Damefrisør Sonja Andersen, d. af barberm. 
Chr. P. A., Skjern, og elektr. Eigil Pedersen, 
Østervang, s. af lokomotivf. Ch. G. V. P., 
Enghavevej. — 7. Frk. Anna Mikkelsen, d. 
af Thv. M., Svinget, og landbrugsmedhj. 
Svend Aage Hansen, Hedelund. — 27. Frk. 
Gudrun Mattsson, d. af fru H. M., Skjern, 
og kontorist Robert Andersen (Ebeltoft).

Maj: 3. Husass. Inger Kirstine Jørgensen, 
Skjern, og maskinarb. Henning Søgaard 
Jensen, Skjern. — 5. Telefonist Karen Mar
grethe Bissenbacker, d. af stationsbetjent 
K. P. B., Nørregade, og tapetserer Svend 
Erik Olsen, Nørregade. — 5. Ass. Gerda 
Kirkeby Nielsen, Kongevej, og elektriker 
Kristen Bjerrum, Faarkrog, Kregme. — 5. 
Frk. Anna Lise Kristensen (Velling) og gdr. 
Niels Holt Sørensen, Lundenæs. — 17. Hus
ass. Inga Elise Dam, Skjern, og tømrer 
Niels Jensen Korsholm, Herborg. — 18. 
Husass. Anne Friderikke Rosenlund, Skjern, 
og landmand Jens Lodahl, Vognbjerg, s. af 
gdr. P. L., Marup. — 19. Servitrice Inger 
Andrea Andersen, d. af vognm. P. A., Vold
gade, og slagteriarb. Villy Poulsen, Vold
gade. — 27. Husass. Kanna Sofie Hansen 
(Lem) og slagtersv. Verner Johnsen, s. af 
gasværksarb. Jens J., Klostervej. — 30. 
Sygeplejerske, frk. Tove Christensen, Dia
konissestiftelsen, og kok Erik Lund, Gille
leje, s. af møller J. L., Marupvej.

Juni: 9. Eksp. Sonja Esmarch Pedersen, 
d. af afd. chauffør K. M. P., Nygade, og 
rutebilchauffør Jacob Vestergaard Kristen
sen, Bredgade. — 14. Husass. Ragnhild 
Krogh Madsen, Skjern, og køkkenchef 
Børge Thomsen, Skjern.

Juli: 1. Frk. Meta Stenbæk Jensen, d. af 

gdr. Johs. J., Albæk, og husmand Vagn 
Nielsen, Aanum. — 7. Student, frk. Lis Bir
git Skjemaa (Holstebro) og stud. tekn. Ro
bert Lang Jacobsen, s. af fabrikant Sigurd 
J., Mellemgade. — 7. Frk. Grete Press( Kø
benhavn) og disponent Axel Grønlund, 
Aarhus, s. af skotøjsh. G., GI. Lægebolig.
— 13. Frk. Karen Møller, d. af slagteriarb. 
Fr. M., Kongevej, og landmand Martin 
Madsen, Vostrup. — 13. Postass., frk. Gerda 
Danielsen, d. af stationsbetjent Eli D., Lun
devej, og overass. Gunner Hansen Kjærbye, 
København. — 17. Frk. Gerda Olesen, Vejle, 
og bibliotekar Henning Gimbel, Skjern. — 
19. Husass. Grethe Augusta Poulsen, Skjern, 
og mekaniker Knud Erik Petersen, Skjern.
— 21. Cand. mag., frk. Elisabeth Bundgaard, 
d. af sognepræst B., Skjern, og pastor Finn 
Brautz Mathiesen, Herlev. — 28. Sygeplejer
ske, frk. Kirsten Toft, d. af lærer T., Ganer, 
og lærer Eli Niels Brønsted Jørgensen, Aar
hus.

August: 9. Frk. Lis Holm, Ringkøbing, og 
murer Helge Madsen, s. af murer M., 
Skjern. — 23. Husass. Gurli Trøjborg,
Skjern, og arbm. Thorkild Odderskjær 
Hansen, Skjern.

September: 1. Husass. Krista Bundsgaard 
Kristensen, d. af chauffør H. K. K., Ganer, 
og chauffør Folmer Friis Andersen, Ganer.
— 1. Kontorist Inga Møller Andersen, Ring
købing, d. af overpostbud A., Aavang, og 
kontorass. Ejvind Fomsgaard, Ringkøbing.
— 8. Servitrice Marie Bjerg, Skjern, og 
vognm. Chr. Bjerg, Tim. — 15. Damefrisør 
Bodil Pedersen, d. af købm. fru P., Ganer 
Mølle, og bankass. Orla Krogh Hansen, Oks- 
bøl, s. af overtrafikass. A. J. H., Bredgade.
— 16. Frk. Stella Gudjohnsen, Thyborøn, og 
lagerarb. Svend Aage Meldgaard Madsen, 
s. af repr. P. C. M., Finderupsvej. — 24. Frk. 
Edith Moesgaard, Lønborg, og gdr. Svend 
Thygesen, Sdr. Vium, s. af gdr. And. T., 
Aanum. — 29. Kontorass. Gerda Johnsen, 
Aarhus, d. af gasværksarb. J., Klostervej, 
og frisør Jacob Hother Djursboe, Risskov.
— 29. Frk. Else Lydersen, d. af brolægger 
Niels L., Kongevej, og gdr. Sivert Bjerg, 
Holmsland. — 29. Lærerinde, frk. Marie 
Stenbæk Jensen, Videbæk, d. af rentier 
Johs. J., Bredgade, og gdr. Hans Peter 
Holmgaard, Videbæk. — 30. Frk. Rosa Ing
rid Andersen, d. af overportør A. A., Bred
gade, og musiker Rolf Schirmer, Aalborg.

Oktober: 7. Sygeplejeelev Anna Dorthea 
Kristensen, Gentofte, d. af arbm. H. K. K., 
Ganer, og chauffør Børge Kristensen, Char- 
lottenlund. — 9. Frk. Gerda Old Jensen, 
Knivsbæk, Videbæk, og gdr. Herluf Thyge
sen, Alkjærsig, s. af gdr. And. Th., Aanum.
— 20. Damefrisør Else Thomsen (Bram- 
drupdam) og typograf Bent Pedersen, s. af 
lokomotivfører C. G. V. P., Skjern. — 20. 
Lærerinde, frk. Gudrun Larsen, Skjern, og
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lagereksp. Svend Aage Bjerregaard, Ny
gade. — 27. Frk. Maren Høy Christensen, d. 
af husmand Otto C., Engsig, og gdr. Henry 
Madsen, Vostrup.

November: 3. Sygeplejerske Anna Lade
kær Hansen, d. af gdr. H. N. H., Ladekær, 
og lærer Carl Johan Gräs, Kolding. — 3. 
Elev Grethe Grønnegaard Nielsen, Skjern, 
og entreprenør Anders Thøgersen Lang
balle, Aanumvej. — 3. Husass. Anny Chri
stensen, d. af maskinarb. Carly C., Nygade, 
og oversergent Poul Kristiansen, Karup fly
veplads. — 10. Frk. Hanne Lund Pedersen, 
d. af Jens L. P., Skjern, og Poul Erik Knud
sen, Fangel, Fyn. — 10. Frk. Gerda Siers- 
bæk, d. af gdr. S., Vestervang, og gdr. 
Viggo Lauridsen, Faarborg, Varde. — 11. 
Kontorist i DSB, frk. Inger Marie Christen
sen, d. af afd. bogh. Ax. C., Nygade, og 
blikkenslager Per Ebdrup, Aarhus. — 11. 
Frk. Lilly Pedersen (Sædding) og gdr. Ma
rius Mortensen, s. af enkefru K. M., Øster
gade. — 17. Sygeplejerske, frk. Kristensen, 
Holte, og sygemedhj. Poul Max Samberg, 
Skjern. — 21. Frk. Marie Vendelbo Peder
sen, d. af gdr. A. V. P., Albæk, og gdr. 
Svend Kristensen, Filskov.

FØDSELSDAGE
December 1955 : 2. Snedker Vald. Kjær, 

Fredensgade, 60. — 4. Fru skrædderm. 
Lange, Engsiggade, 75. — 5. Vognmand An
dreas Poulsen, Søndergade, 70. — 19. Fru 
postbud Husted, Lindeallé, 60. — 20. Smed 
Frands Fritze, Nørregade, 70. — 29. Pens, 
banearb. N. C. Hald, 80. — 31. Uddeler Kir
kegaard, Møllegade, 50.

Januar 1956: 1. Fru Mariane Thygesen, 
Aanum, 70. — 4. Vognm. P. Horskjær, 60. 
— 15. Arbm. Magnus Nielsen, Søndergade, 
60. — 17. Menighedssygeplejerske, frk. Kir
stine Jensen, Nygade, 50. — 19. Fru Karen 
Christensen, Jernbanegade, 50. — 21. Arbm. 
Hans Jensen, Kongevej, 60. — 28. Jens Ma
rius Jensen (Kamp), De gamles hjem, 80.

Februar: 1. Entreprenør J. Sølund, Eng
havevej, 70. — 2. Arbm. Jens Chr. Hansen, 
Langagervej, 50. — 3. Fru Agnes Damgaard, 
Jordbruget, 50. — 4. Fru Arno Jensen, Nør
regade, 60. — 5. Fru Elna Frandsen, Bred
gade, 60. — 15. Fru Marie Hansen, Øster
gade 80. — 23. Lagerforvalter Mikkel Mik
kelsen, Bredgade, 70. — 27. Gasværksarb. 
Aage Høgfeldt, Kongevej, 50.

Marts: 3. Pens, overportør Villads Kri
stensen, Søndergade, 70. — 4. Arbm. Asmus 
Nielsen, Vejlen, 60. — 6. Arbm. Peder Peder
sen, Vestergade, 50. — 8. Ejn. Korshøj, Pile
allé, 50. — 8. Fru Petrea Andersen, Vold
gade, 50. — 11. Fru overportør A. Andersen, 
Bredgade, 50. — 12. Fabr. Marius Nielsen, 
Storegade, 60. — 19. Fru slagterm. Beiter, 
Parkallé, 70. — 26. Fru overlærer Astrup, 
Bredgade, 60.

April: 3. Fru Maren Søndergaard, Chr. 
Hansensvej, 70. — 19. Fru Elfrida Søderberg, 
Birkallé, 60. — 25. Fru Eskild Kirkegaard, 
Bredgade, 75. — 27. Fru Kirk Knudsen, 
Østergade, 70.

Maj: 1. Handelsmand Eskild Kirkegaard, 
Bredgade, 80. — 12. Fru Marie Pedersen, 
Nygade, 75. — 15. Fru murerm. Beck, Ma
rupvej, 50. — 23. Slagteriarb. Ejnar Olesen, 
Vendersgade, 50. — 26. Fru Alma Pilgaard, 
Holstebrovej, 50. — 27. Fru Kirstine Peter
sen, Den gi. præstegaard, 70. — 31. Gade
fejer Jacob P. Mikkelsen, Lindeallé, 80.

Juni: 2. Skomager Chr. Enevoldsen, Bred
gade, 70. — 3. Snedker Chr. Risvig, Ny
landsvej, 75. — 5. Grosserer P. Grene, 
Aanumvej, 60. — 6. Snedkerm. Chr. Peder

sen, Kjærs Allé, 60. — 6. Fru Karen Jesper
sen, Storegade, 75. — 9. Fru Josefine Niel
sen, Vestergade, 60. — 15. Malerm. E. Fede- 
rau, Østergade, 50. — 20. Fru Anna Peder
sen, Langagervej, 60. — 24. Vognm. P. Lar
sen, Bredgade, 80.

Juli: 22. Fru overportør Pedersen, Ny
landsvej, 60. — 26. Husejer Chr. Jensen Søe, 
Pileallé, 100. — 26. Fru Helene Madsen, V. 
Marup, 70. — 27. Fru Karen Pedersen, Bred
gade, 50. — 31. Fru Margrethe Fusgaard, 
Vendersgade, 60.

August: 5. Frk. Isse Olsen, Nylandsvej, 70. 
— 10. Fru Helene Hansen, Pileallé, 50. — 11. 
Vognm. Jens Chr. Hansen, Ganer Mølle- 
gaard, 60. — 19. Murerm. C. J. Buusman, 
Nylandsvej, 70. — 24. Husmand Jens Al- 
kj ærsig, Lauridsen, Albæk, 60.

September: 9. Slagteriarb. Hans Pedersen, 
Langagervej, 50. — 13. Frk. Kirstine Jen
sen, Bredgade, 70. — 29. Brolægger Peder 
Pedersen, Skolegade, 75. — 30. Handelsm. 
Karl Fusgaard, Vendersgade, 60.

Oktober: 2. Arbm. Sofus Sørensen, Ring- 
købingvej, 70. — 3. Fhv. gdr. Jens Morten
sen, Grønnegade, 70. — 4. Fru Kirsten 
Bonde, Pileallé, 85. — 12. Fru Ottilie Kjær, 
Nykjær, 75. — 18. Fru Laura Jørgensen, 
Søndergade, 70. — 19. Fhv. hotelejer O. A. 
Olesen, Vardevej, 80. — 20. Fru Meta Gra- 
versen, Nygade, 60. — 30. Fru Maren Lauge- 
sen, Nygade, 75.

November: 4. Dyrlæge Lysgaard, Varde
vej, 50. — 9. Chauffør Hans Christensen, 
Ganer, 50. — 11. Distriktsmontør Henry 
Bagger, Vendersgade, 50. — 12. Postbud 
Hans Husted, Lindeallé, 60. — 12. Fru Kir
stine Christensen, Nygade, 80. — 24. Fru 
Kristine Pedersen, Holstebrovej, 50. — 30.
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Fru Sørine Lauridsen, Engsig, 60. — 30. Fru 
Bertha Jensen, Søndergade, 80.

NYE FORMÆND

Skjern Andelsmejeri: Gdr. Kousgaard 
Christensen, Hedeby.

Skjern Venstreforening : Cyklehdl. Karl 
Fjord Jensen.

Skjern og Omegns Alders- og Invalide- 
r ente forening: Husejer Peder Hansen, Chr. 
Hansensvej.

Skjern Samlestald: Gdr. Mads Agger, 
Bøllinglide.

Røde Kors, Skjern afd.: Læge Rimestad, 
Bredgade.

Skjemkredsens V. U.: Helge Berthelsen, 
Hoven.

Skjern Biblioteksforening og Skjern Bør
nebibliotek: Bankbogholder Aage Jensen, 
Aavang.

Landsjagtforeningen, Skjern afd.: Over
portør A. Andersen, Bredgade.

Skjern og Omegns Sparekasse: Malerm. 
R. Rostrup, Skolegade.

Bølling-Nr. Herreders Husholdningsfor
eninger: Fru Dagmar Pagh, Hoven.

Skjern Frostboks-Central: Gdr. Niels Niel
sen, Marup.

UDNÆVNELSER, FORFLYTTELSER m. v.

Lægevæsenet: Kredslæge Hame faaet em
bede i Rudkøbing fra 22. dec. — Læge Aa- 
berg Jørgensen vikarierer for læge Jensen 
under dennes 3-maaneders kursus, hvoref
ter læge Andreas Jensen udnævnes til 
kredslæge fra 1. august.

Folkekirken: Biskop M. C. Lindegaard, 
Ribe, død d. 14. sept. — Provst P. B. Gade- 
gaard, Tarm, 25 aars jubilæum som provst 
for Bølling-Nr. Herreders provsti. — Hjæl
pepræst Finn Brautz Mathiesen beskikket 
til kaldskapellan i Herlev og pastor Jens 
Schmidt, Herlev, ansat som hjælpepræst i 
Skjern. — Residerende kapellan Valdemar 
Nielsen, Set. Markus kirke, Frederiksberg, 
tidl. valgmenighedspræst i Skjern, afsked 
m. pens. 30. nov. — Fru organist Kaspersen 
antaget som organist v. Bølling kirke.

Folkeskolen: Lærerinderne frk. Kattenhøj 
og fru Fibiger Jensen samt lærer Johs. 
Knudsen udn. til overlærere v. Skjern 
Kommuneskole fra 1. jan. — Lærer Jørgen 
Jørgensen ansat som førstelærer v. Bøv- 
lingbjerg nye skole fra 1. april. — Aspiran
terne Knud Andersen og fru Ruth Ander
sen fast ansat, seminarieelev Anders Anker 
Kristensen ansat som aspirant i et lærerem
bede og fru Ellen Nørgaard Kristensen 
som timelærerinde ved Skjern Kommune
skole fra 1. juli. — Førstelærer Christen 
Mogensen Graugaard, Hygum, kaldet til 
lærer ved Skjern kommunale Folke- og Re
alskole fra 1. sept. — Lærerinde frk. Karen 
Krogh Jensen, Troldhede, kaldet til smaa- 
børnslærerinde v. Skjern Kommuneskole 
fra 1. okt.

Skjemegnens Præliminærkursus: Cand. 
mag. frk. K. M. Christensen ansat i Her
ning. I stedet er antaget førstelærer H. 
Berg, Hønning, der tidligere har virket ved 
Skjern private realskole, Rønde Kursus, Nr. 
Nissum Seminarium og været skoleinspek
tør i Sydslesvig.

Postvæsenet: Postmester H. K. Berggren 
udn. til ridder af Danebrog. — Aspirant 
Søren Nørmark ansat som landpostbud paa 
Finderup-Dalgaard-ruten fra 1. aug.

D. S'. B.: Lokomotivfører J. Scheel-Poul- 
sen efter ansøgning p. gr. af svagelighed af
sked m. pens, fra 30. april. — Civilingeniør 

Knud Aage Søndergaard, s. af insp. Sønder- 
gaard, Skolegade, ansat v. D. S. B. i Aarhus.

KFUM: Missionær og kredssekretær Al
fred Hansen ansat som indremissionær i 
Thisted fra 1. okt. — Fhv. gaardbestyrer 
Hartvigsen og hustru ansat som bestyrere 
paa KFUM i Aulum fra 1. sept. — Tidl. be
styrer paa herregaarden Frisenfelt paa Lol
land, Chr. Dørum og hustru, ansat som be
styrere paa KFUM i Skjern fra 1. okt.

Børneværnet: Forstander Ant. Madsen, 
Rosengaarden, afsked m. pens, fra 1. sept, 
efter 27 aars forstandergerning. I stedet er 
antaget lærer Johs. Rasmus Kobbelgaard, 
Aulum.

Sygekassen: Forretningsfører G. Bisgaard, 
Skjern Brødfabrik, antaget som forret
ningsfører fra 1. juli efter afd. forretningsf. 
E. Jensen.

Konsulentvirksomhed: Vagn Aage David
sen ansat som husmandsforeningens konsu
lent i planteavl og ungdomsarbejde (med 
bopæl i Skjern) i stedet for A. Ammitzbøll, 
der har overtaget stillingen som husdyr
brugskonsulent for Ringkøbing amt.

Det offentlige Slagtehus: Viggo Bredkær 
ansat som opsynsmand efter afd. amts- 
raadsmedlem P. Jespersen.

Brugsforening: Erik Odderskjær Hansen, 
s. af Jens Chr. O. H., Langagervej, antaget 
som bestyrer af selvbetjeningsbrugsf., Hø
gevej, Aarhus, og Knud Klemmesen, ud
dannet i Skjern Brugsf., antaget som besty
rer v. selvbetjeningsbrugsf., Vester bro torv, 
Aarhus.

Klasselotteriet: Fru M. Pedersen, Varde
vej, har overtaget malerm. Rostrups kollek
tion fra 1. april.

EKSAMINER OG PRØVER

Embedslægeeksamen: Læge Andreas Jen
sen, Skjern.

Landsretssagførerprøve : Sagførerf uldm. 
Hans Abildgaard, Skjern, s. af 1rs. E. Abild- 
gaard.

Styrmandseksamen: Laurids Christensen, 
s. af gdr. Bent C., Marup, paa navigations
skolen i Marstal.

Medicinsk embedseksamen: Vilhelm Bæk- 
gaard, s. af afd. pastor B., Skjern.

Ingeniør eksamen: Frank Alexander Mad
sen, s. af murer S. A. M., Nygade, i elektro
teknik v. Aarhus tekniske skole.

Den store or g anist eksamen: Niels Aage 
Bundgaard, s. af pastor B., Skjern, v. Det 
kgl. Musikkonservatorium m. koncert-debut 
som afslutning.

Lærereksamen: Karen Grønlund, d. af 
skotøjsh. C. G., GI. Lægebolig, v. Gedved 
sem., ansat v. Hvide Sande skole. — Vibeke 
Hame, d. af kredslæge N. E. H., tidl. Skjern, 
v. Gedved sem. — Karen Dalgaard Jensen, 
d. af bankkass. Aitsi Jensen, Bredgade, v. 
Zahles sem., ansat v. seminariets øvelses
skole. — Birgit Ravnholdt Falkenborg Chri
stensen, d. af fru direktør C., Nylandsvej, 
v. Zahles sem. — Inge Sand Pedersen, d. af 
snedkerm. P. P., Nørrealle, v. Th. Langs 
sem., ansat v. Hillerød skolevæsen. — Ans
gar Madsen, s. af forst. A. M., Rosengaar- 
den, v. Nr. Nissum sem., soldat. — Poul 
Andersen, s. af lærer J. C. A., Lundenæs, 
v. Nr. Nissum sem., vikar i Aulum. — Aage 
Simonsen og fru Ellen Sofie Simonsen, d. af 
afd. skolebestyrer Bjerrum, Skjern, v. Es
bjerg aftensem., begge ansat v. Gammelby 
skole, Esbjerg. — Fru Karen Clausen, d. af 
driftsbestyrer Hans Jensen, Møllegade, v. 
Esbjerg aftensem., ansat v. Københavns 
skolevæsen.

Bankeksamen: Svend Aage Nedergaard
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(elev i Skjern Bank), v. Købmandsskolen, 
m. rent ug, fortsætter som ass. i Skjern 
Bank.

Handels Diplom eksamen: Bankass. Emst 
Madsen, s. af snedkerm. M. K. M., Jernba
negade, v. Københavns handelsskole.

Handelsskoleeksamen : Gerda Christensen, 
Hartvig Lauridsen, Gerda A. Nørgaard, Per 
Thomsen, Karen M. Christiansen, Lis Holm, 
Rosa Høgsberg, Knud Okkels Jensen, Paul 
Madsen, Ester Nørgaard Nielsen, Frits Aage 
Rostrup Nielsen, Kirsten G. Nielsen, Arne 
Oldager Nørmark og Poul F. Aakj ær fra 
Skjern + 7 udensogns v. handelsskolen.

Svendeprøve: Verner Johnsen (Skjern 
Svineslagteri), Kirsten Rysgaard som da
mefrisør (fru Tetzschners salon), Olaf Las
sen (murerm. Buusmann), Jørgen Sunesen 
Sørensen som pølsemager (slagterm. Bei
ter), Bent Balthzzarsen som sætter (J. 
Strandbygaards Bogtrykkeri), Kaj Aage 
Nielsen som elektriker (installatør Mikkel
sen), Tage Nielsen som automek. (Vestjysk 
Automobillager), Bjarne Pedersen som 
kleinsmed med rørlægning som speciale 
(installatør Fr. Clausen), Holger Jacobsen 
(murerm. Beck og Høgfeldt), Erna Aase 
Andersen (fru Tetzschners salon), Gert 
Krarup Pedersen som trykker (J. Strand
bygaards Bogtrykkeri).

Studentereksamen: Kirsten Margr. Peder
sen (fru P., Vardevej), nysproglig, Ingrid 
og Karen Margr. Toft (lærer T., Ganer) og 
Jens-Ole Christensen (fru direktør C., Ny
landsvej), mat.mat. ved Vestjysk Gymna
sium, Tarm.

Realeksamen: Bent Andersen (lærer A., 
Lundenæs), Ole Bredkjær Engelbrechtsen 
(opsynsm. E.), Torben Haman Frederiksen 
(arbm. F.), Kirsten Graabæk (repræsen
tant G.), Jørgen og Poul Stie Hansen (bank
best. S. H.), Kjeld Bogetoft Hansen (vognm. 
H.), Karl Gustav Hansson (Rosengaarden), 
Anna Kaspersen (organist K.), Karen 
Margr. Guldberg Madsen (herreekvipe- 
ringsh. M.), Anna Johanne Nørgaard Niel
sen (malerm. N.), Herluf Simonsen (over
portør S.), Kirsten Søndergaard (viceinsp. 
S.) ved Skjern kommunale mellem- og real
skole samt Jette Hammerskov (tandlæge 
H.) ved Vestjysk Gymnasium, Tarm.

£>e i aareté leb bebe
Clichéerne fra Aarbogens arkiv.

December 1955: 1. Enke efter gdr. Michael 
Keseler, Johanne Marie, f. Jensen, Pileallé, 
64 aar. — 4. Fhv. gdr. Ole Chr. Clausen, Ny
gade, 80 aar. — 14. Hestehandler Julius 
Clausen Hansen Ravn, Markedspladsen, 70 
aar. — 17. Grosserer Niels Chr. Pedersen, 
Vardevej, 60 aar.

Januar 1956: 5. Enke efter arbm. Jørgen 
Jensen, Marie Kirstine, f. Olesen, Vester
gade, 82 aar. — 12. Syerske Andrea Jensen, 
De gamles Hjem, 62 aar. — 13. Fhv. gdr. 
Christen Andersen Hjøllund, Nylandsvej, 
77 aar. — 20. Pens, rangerm. Hans Peter 
Hansen Zederkoff, Vardevej, 77 aar. — 25. 
Smed Jeppe Nordestgaards hustru, Kirstine, 
f. Spangsgaard, Pileallé, 60 aar. — 26. Gros
serer Laurids Peder Lauridsen, Nygade, 
72 aar.

Februar: 1. Fhv. gdr. Mourids Poulsen, 
Holstebro vej, 83 aar. — 12. Fhv. gdr. Niels 
Kristian Andersen, Aahvile, 87 aar. — 20. 
Telefonformand Lars Leegaard Ubbesen, 
Nylandsvej, 65 aar. — 24. Malerm. Nikolai 
Larsen, Skolegade, 59 aar. — 25. Fabriksarb. 

Niels Peder Pedersen, fh. Skjern, død i 
Randers, 81 aar. — 27. Enke efter husmand 
Henrik Olesen, Ellen Marie, f. Iversen, De 
gamles Hjem, 99 aar. — 27. Rentier H. 
Bjergbo-Jansens hustru, Mette Marie, f. Pe
dersen, Storegade, 74 aar.

Marts: 1. Enke efter landpost Claus Pe
dersen, Ane, f. Madsen, Kongevej, 84 aar. 
— 2. Enke efter husmand Chr. Homann, 
Kristiane Dorthea Meinert, f. Rindom, De 
gamles Hjem, 97 aar. — 21. Fhv. gdr. Jens 
Peder Knudsen, Vestergade, 86 aar.

April: 1. Plantør Peder Nørrum Pedersen, 
De gamles Hjem, 94 aar. — 9. Fru Kirsten 
Klokmose Nielsen, Klostervej, 74 aar. — 
24. Enke efter renten. Peder Chr. Pedersen, 
Larsine Christine, f. Hansen, Klostervej, 
85 aar. — 27. Opsynsmand Peder Chr. Je

spersen, Østergade, 63 aar.
Maj: 1. Købm. Anton Krist jan Hansen 

(fh. Astrup), Kongevej, 59 aar. — 3. Fhv. 
gdr. Christen Hansen Christensen, De gam
les Hjem, 94 aar. — 11. Datter af banearb. 
Th. Thorsen, Aanumvej, Inger Nikoline 
Thorsen, 39 aar. — 15. Enke efter fhv. gdr. 
Niels Kr. Andersen, ohanne Marie, Aahvile, 
79 aar. — 15. Glarmester Aage W. Jensen, 
Nørregade, 42 aar. — 27. Forretningsfører

Einar Jensen, Skovbrynet, 59 aar. — 27. 
Husejer Christen Madsens hustru, Ane, f. 
Berthelsen, Engsiggade, 64 aar. — 30.
Skrædder Jens Christen Halkjær, Den gi. 
Præstegaard, 80 aar.

Juni: 9. Banearb. Peter Marius Niels Niel
sen, Birkvej, 68 aar. — Postmester V. H. 
Sporrings hustru, Jenny S., Nyborg, fh. 
Skjern, 72 aar.

Juli: 18. Arbm. Thomas Kristiansen, Ven
dersgade, 55 aar. — 20. repræsentant Peter 
Mikael Sigvald Johannesen, De gamles 
Hjem, 79 aar.

August: 6. Enke efter banearb. C. M. 
Christensen, Marie Petrea, f. Pedersen, Eng
siggade, 79 aar. — 7. Arbm. Bertel Chri

stiansens hustru, Nielsigne, f. Hansen, Ny
gade, 65 aar. — 12. Arbejdsfmd. Gustav Ols
sons hustru, Agnes Margrethe, f. Andersen, 
Holstebrovej, 51 aar. — 17. Arbm. Hans 
Poller, De gamles Hjem, 91 aar. — 19. Ur

mager Thomas Peter Christensen, Vardevej,
60 aar. — 22. Bogholder Axel Emil Chri

stensen, Nygade, 60 aar. — 26. Fhv. gdr. Jens 
Christian Opstrup, Vestergade, 82 aar.

September: 5. Fhv. gdr. Hans Damgaard 
Nielsen, Parkallé, 75 aar. — 7. Fhv. gdr. 
Theodor Andersen, Den gi. Præstegaard, 76 
aar.

Oktober: 2. Fhv. modehandler Mathea 
Petrine Hedevig Wittendorff, De gamles 
Hjem, 86 aar. — 11. Enke efter landmand 
Peder Kjær Olesen, Andrea Hedvig Nico
line, f. Madsen, Pileallé 84 aar. — 11. Chri
sten Lyder Rindom Christensen, Mellem
gade, 70 aar. — 14. Enke^ efter husmand Carl 
Ingvard Christensen, Ellen Sofie, f. Søren
sen, Vestergade, 70 aar. — 15. Arbm. Peder 
Jensen Pedersen (Old), Vestergade, 80 aar.
— 15. Rentier Jens Chr. Andersen, De gam
les Hjem, 85 aar. — 23. Snedkerm. Niels 
Chr. Marius Husted, Pileallé, 63 aar. — 25. 
Pens, lokomotivf. Søren Peter Lindberg 
Bjerglind, Vestergade, 71 aar. — 26. Hus
ejer Claudine Mathilde Clausen, De gamles 
Hjem, 82 aar.

November: 15. Enke efter gdr. Mads Nis- 
gaard, Hanssine, f. Jensen, Aahvile, 89 Aar.
— 18. Enke efter mejerimontør Marius Niel
sen, Johanne Dorothea, f. Iversen, De gam
les Hjem, 68 aar. — 18. Fhv. gdr. Carl Jen
sen Kirkegaard, Mellemgade, 78 aar. — 20. 
Enke efter snedker Chr. Jacobsen, Mathilde 
Frederikke Jørgine, f. Nielsen, De gamles 
Hjem, 83 aar. — 23. Købmand Otto Nielsen, 
Nygade, 64 aar. — 26. Pens, landpost Jakob 
Jakobsen, Marupvej, 74 aar. — 26. Korn
handler Jørgen Hans Jørgensen, Bredgade, 
68 aar. — 28. Fhv. gdr. Poul Chr. Jacobsen, 
Ringkøbingvej, 94 aar.
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Landboforeningen fyldte 100 
lar, og herover ses forenin
gens første formand, herreds
foged Lund, Skjern. Til højre 
zognoptoget.

Skjern Svineslagteri 
byggede nyt 
kreaturslagteri der 
blev taget i brug 
med stor festivitas.

Nogle

GLIMT
/ra 1956



Deres Bank-!
BYENS OG EGNENS BANK GENNEM 50 AAR

1906 * 1956

AKTIESELSKABET

Skjern Bank
Telefon 4 og 304 — Ko ntorer i Borris og Troldhede




