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ÅRET RENDT
Ved lærer JENC C. ANDERSEN, Lundenæs.

Mens de kunstige meteorer og drabanter 
raser rundt på deres rumfart i universet, 
glider vi mod slutningen af det geofysiske 
år 1957, uden at der er rokket en tøddel 
ved skaberens evige love. Også for Skjern 
by og sogn blev året meget normalt — med 
lys og skygger i billedet.

December 1956: 1. Handelsforeningen star
ter en julekonkurrence. — 3. Brugsforenin
gen har sat rekord med sit 25. regnskabsår: 
omsætningen steget med 47.000 til 920.000 
kr. og medlemstallet med 35 til 401. — 5.—6. 
Kommuneskolens skolefest med »Torne
rose«, »Prinsessen af Illyrien«, musik m. m. 
giver ca. 250 kr. til skolens udsmykning. — 
14. Carnegiefonden lønner den 12-årige Finn 
Schelde Hansen, Grønningen, med 200 kr. 
for at have reddet en 10-årig kammerat fra 
at drukne d. 4. maj. — 16. FDF’s julekon
cert ved byens juletræ samler mange men
nesker. — Sundhedskommissionen beretter, 
at der i 1955 er slagtet 1092 dyr på det of
fentlige slagtehus, hvoraf 462 er okser, og 
at Skjern by daglig bruger 1365 liter mælk.
— Den nye ejendomsvurdering betyder en 
klækkelig forhøjelse for både by- og land
boere. — Ved folketællingen d. 5. nov. var 
4319 i byen og 783 i landdistriktet, i alt 5102.
— På postkontoret er indtil jul solgt 3800 
ark julemærker à 4 øre mod 4400 à 2 øre 
sidste år. Af frimærker er der i dec. solgt 
for 57.000 kr., og stempelmaskinen viser, at 
der er sendt ca. 50.000 julekort eller breve, 
og af pakker er der afsendt 3300 og an
kommet 4700. — På stationen er der 21.—24. 
dec. solgt billetter for 10.989 kr. og i jule
dagene for 3398 kr. — Fhv. pedel Mads An
dersen har målt nedbøren i 1956 til 597 mm 
i 86 dage, højst lå august med 119 mm i 14 
regnvejrsdage. — Skjern-Herning svine
slagterier har i 1956 slagtet 227.203 svin og 
44.170 kreaturer. — Falck i Skjern har i 
1956 kørt 49.102 km ved 2212 udrykninger.
— Kirkebogen viser, at der i 1956 er født 
54 drenge og 33 piger, døbt 63 drenge og 41 
piger, konfirmeret 52 drenge og 53 piger, 
viet 35 par, død 19 mænd og 20 kvinder, be
gravet 32 mænd og 20 kvinder, og der har 
været 4160 altergæster.

Januar 1957: 2. Borris-Videbæk hoved
kreds under D. d. U. begynder nytårsmødet 
med foredrag af højskoleforstander Povl 
Engberg, Købmandshvile, og højskolelærer 
Rich. Andersen, Askov. — 3. Den sorte sko
lemand V. Cornelins, Nakskov, taler om ef
termiddagen ved ungdomsforeningens nyt
årsmøde og om aftenen i missionshuset, 
Finderupsvej. — 6. Generalsekretær Rend- 
torff prædiker ved højmessen og taler ved 
I. M.s nytårsfest. — Sognerådet kritiserer 
benzintildelingen. — Fjernvarmen forhøjes 
fra 1,50 til 2,10 kr. pr. kbm. — 12.—13. En 
farvestrålende udstilling af pryd- og dværg
høns med ca. 200 dyr repræsenterende over 
40 racer. — 15. Hjemmeværnskonsulent As
bjørn Nielsen og provst Christiansen, Tim, 
taler ved hjemmeværnsmøde. — Ved for-

LÆL RER
i SKJERN 
for so dr siden

J. Søndergaard Jacobsen, Nr. Nissum, har sendt os disse erindringer 

fra sin Skjern-tid, der begyndte i Marup skole.

Omslag stegning en er fra banegaardsplad- 
sen, hvor de fleste af de smukke bøgetræer 
nu må vige for en rutebilstation. Oprinde
lig var det nok meningen, at alle træerne 
skulle have været væk, men det lykkes til
syneladende at bevare nogle af dem. Den 
naturglade tegner græd, medens han lavede 
sin skitse — til akkompagnement af økse
hug.

Fra min tidligste barndom, så langt tilbage, jeg kan huske, stod navnet Skjern 
i en særlig glans for mig. Der var min mor fra, og der boede min bedste

mor. Når hun kom hos os på besøg, medbragte hun en vadsæk, fra hvis dyb hun 
fremdrog uanede herligheder af legetøj, som kastede glans over den kommende 
tid. Og til Skjern gik min første egentlige rejse. Det må have været i foråret 
1891, da jeg var knap 6 år gi. Fra hjemmet på Stavningvej viste min kusine mig 
skolen, hvor hun gik. Synet af den rødtagede bygning, som nu er inspektør- og 
lærerbolig, var mit første indtryk af Skjern skolevæsen, som senere skulde 
komme til at udfylde en betydningsfuld periode i min tilværelse, de første 
lærerår.

I de år, jeg var på seminariet i Nr. Nissum, så jeg hver sommer en annonce 
om, at man søgte vinterlærere til de 3 biskoler i Skjern, Albæk, Marup og 
Ganer. I de 2 sidste navne var der gerne trykfejl, som gjorde opslaget yderligere 
bemærkelsesværdigt. Således var der et år i »Folkeskolen« kommen til at stå 
Masup og Gauer. Den sommer, jeg var i afgangsklassen, fik jeg lyst til at søge, 
og jeg talte om sagen med en kammerat, som var fra Skjern, A. P. Christensen. 
Der kaldtes han dog Peder P. Lausten. Han rådede mig til at søge Ganer, som lå 
nærmest byen. Jeg forhørte mig imidlertid også hos min morbror, Jens Jesper
sen, og han rådede mig til at holde mig til Marup, bl. a. fordi børnene der havde 
sådant godt lov på sig. Jeg fulgte hans råd, og det fortrød jeg ikke. Senere skulde 
jeg ved adskillige lejligheder komme til at sande, at hans råd var det godt at 
følge. En af mine venner søgte Ganer. Der var der ganske vist den fordel, at læ
reren skulde være »førstelærer«, da børnetallet var så stort, at der var ansat en 
lærerinde for de små; men da denne undervisning foregik i den lokalitet, der var 
beregnet som embedsbolig for læreren, måtte denne søge husly andetsteds.

I annoncen var ansøgerne på diskret måde indbudt til at være til stede den 
dag, afgørelsen skulde træffes; men da det var i eksamenstiden, kunde vi ikke 
komme. Trods det — eller måske netop på grund heraf — blev vi begge antagne 
og fik et par dage senere meddelelse derom fra sognerådsformanden, herreds
fuldmægtig C. C. Christensen. Lønnen var 300 kr. for vinterhalvåret samt væ
relse og brændsel. Pengelønnen kunde hæves månedsvis hos kassereren. — Se
nere fik jeg at vide, at man i sognerådet havde været noget forbavset over, at 
vi selv havde angivet, hvilken skole vi ønskede at komme til. Det plejede at 
være sognerådets sag at afgøre, hvor hver af ansøgerne skulde anbringes.

Den 19. okt. rykkede jeg så ind i Marup skole. Det var ikke nogen impone
rende skolebygning. Hele den sydlige side var optaget af skolestuen. Den nord-
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lige side var delt i 3 rum: i midten gangen, til venstre derfor var lærerens væ
relse, vel godt et par meter på hver led, til højre var tørverummet. Ved at kravle 
op over tørvene kunde man få adgang til et trangt loftsrum under det temmelig 
flade paptag, hvor der fandtes nogle knipper lyng, et nyttigt hjælpemiddel ved 
den daglige optænding i kakkelovnen. Husets eneste skorsten havde en koket 
hældning, som fik min morbror til at mindes Erik Bøghs beskrivelse af skolen i 
Fuglebjerg:

Skorstenen smiler så mildt deltagende; 
den gør mig nok en visit en af dagene.

Hos Mikkel Chr. Jepsens, der boede i gården på den anden side af lande
vejen, lånte jeg hest og vogn til at hente mit habengut på stationen, og jeg fik 
mig installeret, så jeg syntes, jeg havde det hyggeligt. Jeg havde så regnet med 
— efter ansættelsesvilkårene — at skulle begynde skolen lørdag den 20. okt., 
men andenlæreren ved Hovedskolen, Alfred Lund, der havde haft skolen om 
sommeren, havde givet børnene besked på, at de først skulde begynde mandag. 
Det var mig en skuffelse. Jeg havde mod på at komme i gang. Ventetiden til
bragte jeg så hos min familie i Skjern, og mandag morgen kl. 8 var jeg ved sko
len; men da var allerede de 2 første børn, Karen og Thomas Mouridsen, an
komne og ventede på at komme ind.

En halv time senere var flokken samlet. Der var 27 børn. De 3 var nybegyn
dere og 2 skulde gå til præst, så dem måtte jeg undvære tirsdag og fredag. Det 
var med spænding, jeg stod over for flokken; men jeg opdagede snart, hvad der 
svarede til virkeligheden. At også hjemmene var interesseret i, at det skulle gå 
godt i skolen, fik jeg bevis for den næste morgen, da jeg var ved at nyde det 
tynde thevand, der var resultatet af mit første forsøg i kogekunsten. Da bankede 
det på døren, og da den blev åbnet, stod en lille forsigtig mand på ca. 10 år — vi 
kaldte ham Mads — og fremførte sit ærinde: A skuld’ spør’, om a mott’ ett’ kom 
te’ å sedd’ ve’ Laust; for nær a sej jer ve’ Klaus, så la wer a så manne skå’nstre- 
ger? — Og da jeg, ligesom vedkommende hjem, var interesseret i at begrænse 
skarnstregernes mangfoldighed, blev andragendet bevilget. Hvem der fik den

beredende møde om skolebyggeriet nedsæt
tes et udvalg bestående af O. K. Nielsen, 
Vald. Kjær og Karl Fjord Jensen fra sog
nerådet og P. Pedersen og Erik Strandby- 
gaard fra skolekommissionen. — 21. Kriste
ligt landmandsmøde med stadig overvæl
dende tilslutning. — 23. Borgmester Munk 
Poulsen, Herning, taler ved Unge Hjems 
aften om: Hvem opdrager vore børn? — 
Ministeriet meddeler, at Skjern ikke bliver 
købstad i år. — 30. Ungdomsforeningen fej
rer 40 års jubilæum med forstander Jens 
Marinus Jensen som festtaler. — Personbil 
stjålet på gaden først på aftenen, findes 
nogle dage senere i Vejle.

Februar: 1. Operetten »Dollarprinsessen« 
får en solid succes i musikdramatisk for
ening. — 2.—4. Missionsuge i Ev. luth. Mf., 
4.-9. i Luth. Mf. og 10.—17. i I. M. — 6. 
KFUM og K har fået bevilling til bygnin
gens udvidelse som vinterbyggeri. — 7. 
Togulykke i Lem, hvor 3 af 5 hårdt kvæ
stede er fra Skjern. — Skjern Bank har 
haft en årsomsætning på 616 mill. kr. og 
udbetaler 9 % i udbytte til aktionærerne. — 
11. Handelsforeningen har nu 50 medlem
mer af Silkeborg-systemet. — 12. Sognerå
det bevilger 20 % af op til 10.000 kr. til toi
let ved vandrerhjemmet. — 13. Skolescenen 
opfører Leck Fichers »Jeg vil være en an
den«. — 18. Grønlandsfilmen »Qivitoq« har 
premiere og får i alt 26 forestillinger i 
Skjern. — Håndværker- og Industriforenin
gen drøfter ved generalf. den nye lærlinge
lov og Teknisk Skoles overgang til central
skole for visse fag og byggeriet i forbin
delse hermed. — Falck har købt grunden, 
hvorpå stationen ligger, og får nu selvstæn
dig stationsleder. — 19. Falck tilkaldes til 
brand i spejderhytten og en mindre ulykke 
i skolegården. — 20. Erhvervsrådet har fået 
lånetilsagn til 11 nye rækkehuse. — Tu
ristforeningen har fået fremstillet Sk jern
nøglen til reverset. — Fem skolepiger laver 
børnepasningsklub. — 22. Gule, grønne og
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blå spejdere fejrer stifteren Baden Powells 
fødselsdag for 100 år siden og spejderbe
vægelsens start for 50 år siden. — Skjern 
Skakklub lokaltumering med 234 spillere. 
— 26. Byskolen får tilmeldt 83 nye 1-klasse- 
elever, og sognerådet har vedtaget at for
handle med arkitekt Kjær, Ølgod, om byg
geriet. — Justitsministeriet har givet over
montør Johs. Nielsen dispensation for Dom
mergården til restauration. — Glarmester 
Federau er opstillet som konservativ kan
didat i Ringkøbing-kredsen.

Marts: 6. Musikdramatisk forening, Her
man Gellins turne og publikum kunne 
glæde sig over en aften med Osvald Hel
muth som Jeppe på Bjerget. — 10. KFUM 
og K-kredsens gymnastikstævne med ca. 
250 gymnaster og lærer Peder Møller, He
densted som dommer samt missionær Al
fred Hansen som taler. — 12. S. G.-opvis- 
ning med et hold små og et hold store pi
ger, et damehold og et elevhold fra Borris 
Landbrugsskole. — 14. Sognerådet vedtager 
budgettet ved 2. behandling og fastsætter 
ligningsprocenten til 9. — Civilingeniør 
Christiansen har udarbejdet skitseprojekt 
til Skjern Friluftsbad til 200.000 kr. — 14. 
Danropa viser rejsefilm ved pastor Rosager 
for godt fyldt sal. — 16.-17. 2. hovedkreds 
opvisning af ca. 840 gymnaster i 38 hold. — 
18. V. U.-radiodiskussion ved redaktørerne 
Christiansen og Eriksen, dommer Testrup 
og folketingsmand Bertel Dahlgaard gik 
dårligt igennem i Vestjylland. — 25. Kirke
minister, fru Bodil Kock taler i menigheds
rådsforeningen. — Sognerådet har genvalgt 
formand og næstformand og til udvalg for 
en ny rutebilstation valgt O. K. Nielsen, 
Poul Gahner og Thue Jørgensen. — 27. 
Koncert ved Aarhus byorkester og med den 
norske dirigent Per Dreier på podiet. — 28. 
Teknisk skole har eksamen med 148 elever, 
hvorefter mekanikerklassen drager på tysk
landstur. — 30.—31. KFUK-spejderne har 
landsdelsf ørerstævne i Skjern med 80 del
tagere. — 31. I sognemenigheden konfirme
redes 23 drenge og 18 piger ved pastor 
Schmidt.

April: 1. Skattelisten viser, at 387 skatte
ydere i landdistriktet og 2092 i bydistriktet 
tilsammen skal betale 1.708.999,87 kr. i kom
mune- og kirkeskat. — 3. Musiksekretær 
Øivind Tønnesen, Oslo, og sangerinde frk. 
Kristina Edland, Stavanger giver en kunst
nerisk lødig og kristeligt opbyggelig aften 
i missionshuset, Finderupsvej. — Ved ek-

Fra skolegården 1910.

farlige plads ved siden af »Klaus«, husker jeg ikke. Det må sikkert have været 
en, der kunde klare fristelserne. Ellers havde det nok præget sig i min erindring.

Da jeg begyndte i Marup, var jeg dog ikke helt nybegynder i faget. Det 
havde formet sig sådan, at den kammerat, der skulde have været til Ganer, 
uventet havde fået et andenlærerembede i Vendsyssel, og da han skulde på ef
terårsmanøvre, havde han bedt mig overtage de med hans embede forbundne 
pligter i de 25 dage mod en løn af 1 krone om dagen foruden kosten. Det gik jeg 
ind på; men da rejsen fra mit hjem til Sæby og tilbage igen tog ca. 12 kr., og 
jeg desuden måtte gå ind på at have 7 kr. til gode til 24. oktober, var det ikke 
nogen stor likvid kapital, jeg var i besiddelse af, da jeg havde fået indløst mit 
flyttegods på Skjern station. Der var kun et par kroner; men jeg mente dog nok 
at kunne holde livet de få dage, der var, til forstærkningerne ankom. Det første, 
som posten, Mikkel Vad, bragte mig i Marup skole, var imidlertid et brev, hvori 
min kammerat meddelte mig, at han først så sig i stand til at afgøre vort mel
lemværende om en måned. Nu så det sort ud. Hvordan skulde jeg kunne komme 
den tid igennem, til jeg havde tjent den første måneds løn; for at nogen vilde 
betro mig brød og margarine på kredit, kunde jeg slet ikke tænke mig. Jeg 
måtte slå min lid til den gode middagsmad, jeg fik hos Mikkel Christians, så 
ligefrem sulte ihjel kunde jeg dog vist ikke. Da der var gået nogle dage, fik jeg
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straordinært møde vedtager sognerådet at 
bygge den skitserede skolefløj langs Lø
vensgade med gymnastiksal, særlokaler 
m. v. samt en gymnastiksal ved Kirkesko
len. — 17. Den 100 årige Chr. Søe død efter 
at have levet under fem konger og oplevet 
et otium på 40 år. — 20. Luthersk Missions
forenings hornorkester fra København gæ
ster påskestævnet med musikstykker, sange 
og påskemelodier. — 22. KFUM og K’s 26. 
kreds får så god tilslutning til vinterlejr- 
festen, at man må rykke om i missionshu
set. — 30. FDF, der nu har 170 mdl., holder 
forårsfest med forbundssekretær Skadkjær 
Pedersen som festtaler. — Festmiddag for 
tidl. og nuværende bestyrelsesmdl. og 
kaffemik i to dage for brugsforeningens 
kunder i anledning af 25 års jubilæet d. 
15. marts.

Maj: 1. Ca. 500 deltagere i KFUM og K’s 
majfest, hvor postmesterfamilien fra Vam
drup underholder med sang, musik og op
trin. — 4. Kommuneskolens elever sælger 
frihedsmærker til fordel for Frihedsmuseet, 
men der er ingen frihedsfest. — 6. Rejse
gilde på rækkehusene. — 7. Endnu 70 ar
bejdsløse, meddeler Gustav Olsson i sogne
rådsmødet. — 8. Biskop Dons Christensen 
ordinerer pastor Tolsgaard som den første 
i sin bispetid. — Telefonselskabet er i færd 
med at nedlægge et nyt kabel med 100 li
nier i Østergade, bagefter kommer turen 
til Borrisvej og Stauningvej. — 11. Godt 
besøgt vælgermøde, Jens Sønderup takkes 
for 22 års virke i kredsen. — 12. Sømands
missionens storkredsstævne. — 14. Folke
tingsvalget får en festlig optakt og stem
meprocenten bliver på 86,2. — 15. God rad
renserdemonstration på Hedelund med 50 
deltagere. — 16. Realklassen festligholder 
den sidste skoledag. — 19. Provst Gade- 
gaard indsætter pastor Tolsgaard. — 25.— 
26. Ev. luth. Mf.s sommermøde, hvor mis
sionærparret Jønsson, Æthiopien, m. fl. ta
ler. — 24. Bibliotekets og børnebibliotekets 
regnskaber balancerer tilsammen med 
81.553 kr., hvoraf kommunens tilskud har 
været 32.865 kr., der har været 58.538 ud
lån og er anskaffet 2.578 bind og kasseret 
2.678. — 28.—29. Sekretærerne Riberholdt 
Hansen og Bærenholt taler ved sessions
festerne. — 30. Det fine vejr giver stort be
søg til KFUM og K’s forårsmøde, hvor læ
rer Møller tidl. Indien, og rejsepræst Johs. 
Pedersen, taler. — Fra håndværkerne fore
ligger planer og tegninger til 10 nye en
familiehuse i Østervangen.

Juni: Skjern ulveunger hjemfører vild- 
svinetanden fra Vesterhavs-divisionens tur
nering. — 10. To unge pølsemagere, den 18- 
årige Kristian Gotfredsen og den 19-årige 
Jørgen Sunesen Sørensen emigrerer med 
fly til Canada. — 11. Sognerådet bevilger 
tilskud til uddannelse af tunghørelærer og 
til politiske fanger, men henlægger sagen 
om ny gadebelysning i Bredgade. — Et in
teressentskab bestående af 17 Sk jern-slag
tere og handelsmænd fra omegnen har 
solgt det offentlige slagtehus til en skind
handler i Herning, hvilket vil betyde en 
opblomstring af virksomheden. — Turist
foreningen har fuldført byggeriet af køk
ken, baderum og toiletter på camperings
pladsen. — 16. Pastor Windeløv og missio
nær Bechmann taler ved I. M.s sommer
møde, der samler 700 mennesker i anlæg
get. — 17. Søster Dagny Bach taler ved 
DMS-udsalget, der også har godt besøg 
trods varmen. — 18. Der er 276 deltagere i 
udflugten for ældre til Kongehusparken 
og Dollerup bakker. — 19. Sparekassens ge-

imidlertid at vide, at jeg kunde hæve den første måneds løn allerede 1. novem
ber, og så var alle bekymringer for »legemets nødtørft og næring« bortvejrede.

Skolen var som sagt enklasset, så det havde sine vanskeligheder — navnlig 
for en nybegynder — med den tids hjælpemidler at undervise de forskellige 
hold samtidig. Hvad det kunde medføre af uventede situationer, fik jeg en prøve 
på allerede den første dag, da jeg havde diktat med de store, mens de mindre 
kom op enkeltvis og fik skrevet for på deres tavle. En af de store havde stavet 
et vanskeligt ord af diktaten, mens jeg skulde til at skrive en af nybegynderne 
for. Da jeg spurgte den, der havde stavet: Skal det være med stort eller lille? 
svarede rekrutten: De’ gjør li’møj! — Min første tanke var: Vil han være vittig 
— eller næsvis? Men det gik da snart op for mig, at han troede, det var ham, der 
blev spurgt, og at han så vilde fortælle mig, at han var så velbevandret i skrive
kunsten, at han mestrede både store og små bogstaver. Vi fik da uden større 
vanskeligheder misforståelsen rettet.

I november kom der bud fra en fotograf, som mod en passende godtgørelse 
tilbød at »tage os af«, og da noget lignende, efter børnenes udsagn, ikke var 
forekommet i mands minde, gik vi med på spøgen. Fotografen kom så den af
talte dag, men længe efter den aftalte tid, så den korte efterårsdag var næsten 
til ende. Det lykkedes os dog at gøre så meget indtryk på den fotografiske plade, 
så der blev et antageligt billede ud af det. Da jeg forklarede børnene, at de 
kunde få billeder til 75 øre eller til 1 krone, efter hvers ønske og evne, udbrød 
en: Vi vil ha’ jen te en kron’ da, for de’ er dem stærkest’! Om hans billede hol
der endnu, ved jeg ikke; men mit har i alt fald beholdt kuløren trods det 
svundne halve sekel, og når jeg nu betragter det, kalder det mange gode minder 
frem.

Da vi havde fået godt begyndt på vinterskolen, spurgte man mig, om jeg 
ikke vilde holde aftenskole, og da jeg før seminarietiden havde gået i aftenskole 
derhjemme, mente jeg at have erfaring nok til at vove mig ud i det. Først gik 
jeg dog til sognerådsformanden for at forhøre, om jeg måtte benytte skolelokalet
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neralforsamling godkender 16 nye garanter, 
og årsberetningen viser et indskud på 8 
mill. kr. — 22. Havekredsen har aftentur 
til Vildbjerg. — 23. Gule og blå spejdere 
holder Sankt Hans-bål ved spejderhytten.
— 24. FDF og de grønne spejdere har 
Sankt Hans-bål ved Skjernbrogaard. — 25. 
KFUM og KFUK har Sankt Hans-fest i Al
bæk Møllegaard, hvor forstander P. Jen
sen, Blaakilde, taler. — 460 ældre fra 
Varde besøger Skjern. — 26. Efter den tra
ditionelle afslutning slutter byskolen med 
fakler og bål i Skolegården. — 28. Fint dyr
skue med udmærket kvægfremstilling, gode 
specialudstillinger i planteavl og brugsting 
samt en repræsentativ udstilling af maski
ner og mange gæster. — 29. Ungdomsfor
eningen på udflugt fjorden rundt.

Juli: 3. De gule spejdere fra Skjern og 
Ølgod som »indianere« vinder over »bleg
ansigter« fra København i en vældig fejde 
i Borris plantage. — 5. Et halvt hundrede 
FDF’er rejser til ti dages landslejr i Hør
haven ved Arhus. — 9. Skolebyggeplanerne 
ændret, så begge skoler kan rumme 1100 
børn. — 12. Udvalget for friluftsbadet har 
fået tilsagn om støtte fra undervisnings
ministeriet. — 15. Seksten gule spejdere 
tager på sommerlejr ved Genner bugt. — 
17. Ca. 30 KFUK-spejdere rejser til 10 da
ges korpslejr ved Sanderumgård på Fyn.
— 22. Karen Margrethe Burmøller drak te 
sammen med dronningen i Eventyrlejren 
som divisionens repræsentant. — 23. Nyt 
eftersyn af 30 ejendomme i kommunen 
efter klage over for høj ansættelse i ejen
domsskyld. — 24. Se med bus og Skjern 
Dagblad-tur til Staby sognegård, Husby 
klitplantage, Dødemandsbjergene og Thors
minde. — 29. Det trekantede landbomøde 
(Husmandsforening, landboforening og 
landbrugernes sammenslutning samler 600 
deltagere. — Sundhedskommissionen med
deler, at der daglig drikkes 1331 liter mælk.

August: 10. Samaritterne åbner eget 
klubhus ved Vardevej. — Kirkeuret har 
fået ny maling. — 16. Mellemskolens 4. 
klasser starter på en 4 dages bornholmstur.
— Både vandrerhjemmet og lejrpladsen har 
haft godt besøg. — Husmoderafløsningen 
virker tilfredsstillende, men koster kommu
nen ca. 30.000 kr. årlig. — 113 skatteydere 
skal tvangslåne staten 143.015 kr. — 18. 
Efter aftenfest og overnatning i samlestal- 
den holder 200 samaritter fra sydjyske di
strikt øvelse ved Dejbjerg plantage. — 24. 
Skoleelever fra Wittingen i Tyskland på 
week-end-besøg i Skjern. — 25. I. M.s sam
fund på udflugt til Esbjerg med 70 delta-

Marup skole, november 1906. — Forreste række: Jens Peder Skaarup Jeppesen, Ka
ren Jensen, Kristine Mikkelsen, Kristiane Pedersen, Mikkel Kr. Nielsen. — 2. række: 
Niels Peder Lauridsen, Else Lauridsen, Maren Lauridsen, Kirstine Pedersen, Karen 
Mikkelsen, Mary Nielsen, Esther Jepsen, Hans Husted. — 3. Række: Jens Jepsen, 
Thomas Mouridsen, Martin Pedersen, Kristen Pedersen, Jens Nielsen, Jens Laurid
sen. — Bageste række: Henrikke Husted, Pouline Poulsen, Karen Mouridsen, Klara 
Pedersen, Margrethe Poulsen, Bodil Mikkelsen. — Mangler: Jeppe Poulsen og Mik
kel Kjærgaard.

og kommunens tørv til et sådant forehavende. Herredsfuldmægtigen var imid
lertid rejst fra byen og afløst af bogstrykker Strandbygaard. Her fik jeg som 
også altid senere en velvillig modtagelse og fik at vide, at sådan noget var en 
selvfølge. Så sendte jeg gennem børnene indbydelse til de unge mænd, der 
havde lyst til at være med i et sådant foretagende. Der meldte sig 7, og de holdt 
trofast ud, til vi sluttede i begyndelsen af marts. Hvor meget eleverne fik ud af 
det, ved jeg ikke, men mig gav det i alt fald værdifulde erfaringer. Sogneraadet 
gav mig 10 kr. og amtet 25 kr. for min ulejlighed. Desuden gav eleverne mig en 
smuk skrivebordsstol, så det økonomiske udbytte svarede til en måneds løn, og 
skat svarede jeg endnu ikke, så det var fordel altsammen.

Inden vi begyndte på vinterskolen, måtte jeg jo lægge en plan for, hvilke 
afsnit af stoffet for de forskellige fag vi skulde beskæftige os med. Med det 
for øje rådførte jeg mig med en lille protokol, hvori læreren hvert år før 
eksamen havde indført vinterens pensum. Efter denne syntes der dog ikke at 
have været nogen fast plan for vekseldriften. Der var f. eks. ikke nogen af sko-
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lens daværende elever, der havde været gjort bekendt med, at der var en ver
den uden for Europa, så vi tog fat på de fremmede verdensdele. I historie be
gyndte vi forfra, og som den uerfarne mand, jeg var, bredte jeg mig i de første 
måneder alt for meget over gudelæren og sagnhistorien. Jeg havde Baches 5 
binds Nordens Historie stående i min reol, og den forberedte jeg mig efter. Fra 
den tid, vi arbejdede med det, husker jeg, at jeg havde fortalt om, at da Loke 
engang havde begået en gal streg over for aserne, havde Tor sat ham strengt i 
rette og foreholdt ham, hvor galt det vilde gå ham, hvis han ikke forbedrede sig. 
Da en af drengene senere skulde gøre rede for sin opfattelse af affæren, med
delte han, at det var blevet foreholdt Loke, at hvis han ikke ændrede sin livs
førelse, vilde han blive meldt! — Jeg kom dog til at indse, at vi måtte have lidt 
mere fart på, og vi nåede da i alt fald frem til Erik Plovpenning, for jeg husker, 
at da jeg havde skildret mordnatten, hvor kongen havde bedt om at måtte nyde 
Nadveren først, var der en, der ikke havde opfattet situationen helt korrekt, 
idet han mente, kongen havde holdt på, at »han vild’ ha’ hans næd’er først.« — 
I bibelhistorie må vi have begyndt forfra. Da jeg fortalte om Goliat, søgte jeg at 
gøre hans enorme dimensioner begribelig ved at sammenligne hans højde med 
to riveskafter og hans drøjde med fire normale mænds. En af nybegynderne for
talte hjemme om, hvad de havde hørt; men han gjorde sit referat så kortfattet, 
så det hos dem, der ikke havde de nødvendige forkundskaber, kunde give an
ledning til misforståelse: Han war li’ så lång som tow rywskawt’ å li’ så tyk 
som fir’!

Angående myndighedernes tilsyn med skolen kunde jeg af protokollen se, at 
skolekommissionen plejede at besøge skolen nogle gange i løbet af vinterse
mestret, og børnene havde forberedt mig på, at et sådant besøg kunde ventes 
snart efter skolens begyndelse. Noget sådant havde jeg aldrig kendt; men med de 
herværende skoleforhold med en ny lærer hver vinter måtte det jo betragtes 
som en nødvendig foranstaltning og et priseligt udslag af omhu for skolen. End
skønt jeg altså var forberedt, blev jeg alligevel lidt benovet, da en dag en dreng, 
som havde været ude i lovligt ærinde, kom ind og fortalte, at der stod to mænd 
ude i gangen. Det viste sig at være møller Jens Petersen og Niels Vendelbo. Det 
viste sig dog, at de ikke vilde gøre mig nogen fortræd. De satte sig stille og 
hørte på, hvad vi beskæftigede os med. Lidt efter kom også pastor Westergaard, 
som havde benyttet lejligheden til et sygebesøg i den kant af sognet. De var alle 
meget venlige; men jeg var dog lettet, da det var overstået, og det kunde ventes 
at vare længe, før forestillingen skulde gentages. Dette skete først 28. februar, 
og da var Niels Vendelbo blevet afløst af N. Chr. Mortensen, Smedegaard. Denne 
var derefter sammen med møller Jens Petersen den faste stab i kommissionen, 

Var vi end sluppet skånsomt over disse »visitatser«, var det dog mere spæn-

gere. — Turist-bustur til Henne, Filsø og 
Grærup. — 26. Fjernvarmeprisen nedsættes 
med 10 øre til 2,00 kr. pr. kbm., og centra
len har ca. 200 forbrugere mere end ved 
starten i 1950. — 28. Blindesamfundet holder 
kredsmøde i Skjern for Thisted, Ringkøbing 
og Ribe amter med ca. 75 deltagere.

September: 7. Fra byskolen er 300 elever 
til skole-idrætsstævne i Struer. — 7. Ung
domsforeningen holder høstfest i en Marup- 
lade med underholdning og dans. — 8. Kir
kens høstoffer: 4866 kr. og i børnenes bøs
ser 500 kr. — 10. Sognerådet går imod 
udenbys gadehandel. — 11. Forfatteren Sa
lomon Frifeldt taler i ungdomsforeningen 
om ungdom før og nu, og pastor Wilier, 
Hundborg, taler ved I. M.s fødselsdag i 
missionshuset og får en gave på 1225 kr. til
I. M. — Den nye kredssekretær for KFUM 

og K, sekretær Neimanas, Thisted, er nu 
flyttet til Skjern. — 16. Ungdomsnævnet 
udsender sin folder om ungdomsundervis
ning, hvori der foruden fritidsklubben ind
bydes til 25 kursus. — Teknisk skole har 
fået ca. 100 tilmeldelser af smede- og ma- 
skinlærlinge og automekanikere til den nye 
central-dagskole. — Politikontoret har i 
sommerens løb udstedt 525 pas. — Forkø
lelsessygdommene florerer for tiden på eg
nen. — 19. Musik-dramatisk forening har i 
1956/57 haft en omsætning på 26.800 kr., 
heraf er der solgt billetter for 19.000 kr. — 
To biluheld i løbet af eftermiddagen, og to 
tilskadekomne må køres på sygehus. — 21. 
V. U.s høstfest med ca. 300 deltagere og for
fatteren Salomon Frifeldt som taler. — 23. 
Pastor Kühle, Mors, taler ved unge hjems 
aften om: Hjemmet som mål og mønster 

for dansk politik. — 24. En bil findes lig
gende i den vandfyldte eng ved Skjernå- 
broen. — Kredsforeningen og Landbofor
eningen foretager en effektiv muldvarpe
udryddelse.

Oktober: 1. Fra i dag kun vekselstrøm i 
Skjern. — Med den festlige indvielse af 
den nye bygning er KFUM og K, KFUK- 
spejderne og FDF nu under samme tag. —
2. KFUM og K’s fritidsklub får en festlig 
åbning og god tilslutning. — 4. Færdsels
bussen er kommet på 8 dages besøg. — Den 
tekniske centralskole for automekanikere, 
smede- og maskinarbejdere er åbnet i ny- 
møblerede lokaler. — 5. En Meteor Mark IV- 
j et jager transporteres landevej s fra hjem
meværnsøvelsen gennem Skjern til Karup.
— 8. Sognerådet bevilger 1200 kr. til ar
be jdsteknisk skole, 1100 kr. til foreninger 
og institutioner og 700 kr. til sygeplejefor
eningen. Kommunen er bevilget materialer 
for 160.000 i dette og 200.000 i følgende fi
nansår til skolens udbygning som vinter
byggeri. — Kirkeuret er til reparation i 
Løkken. — 9. Forstander Frede Therkelsen 
taler i ungdomsforeningen om hjemmets 
ansvar for de unge. — 11. Feststemning på 
Skjern teater med opførelsen af Benatzsky- 
operetten »Sommer i Tyrol«. — 16. Atter to 
bilulykker samme dag med to indlæggelser 
på sygehus. — Vestre Landsret fastslår, at 
det ikke er uforsvarligt på motorcykle at 
køre med 50—60 km’s fart gennem Skjern, 
når forholdene ellers tillader det. — 22. Tu
ristforeningen viser Jørgen Bitsch-farve- 
film »Amazonas« for fyldt sal. — 29. Sam
men med generalforsamlingen holdt an
delsmejeriet afskedsfest for mejeribestyrer 
Ørum, der kun manglede en måned i at 
kunne holde 25 års jubilæum her. — 30. 
Dansk skolescene har til sit betagende tea
terstykke »Anne Franks dagbog« haft to 
fulde forestillinger. — 31. Faginspektion på 
kommuneskolen.

November: 1. En smuk og interessant 
fjerkræudstilling med 600 nr. og mange 
ærespræmier. — Ca. 400 til KFUM og K’s 
novemberfest ved operasanger Erik Westh, 
der både synger, taler og viser lysbilleder.
— Undervisningsinspektør Hans I. Hansen 
taler under en 3 dages inspektion til ca. 
500 forældre om, at den frie opdragelses 
idealer er baseret på tryghed. — Skuespil
lerne Ellen Malberg og Sv. Friberg får ca. 
175 tilhørere til deres oplæsning i ungdoms
foreningen. — 8. Mange i Skjern mener at 
have set Sputnik. — 12. Sognerådet vedta
ger at lave parkeringsplads til 90 person
biler og anlæg på Markedspladsen, planen 
om ny rutebilstation ved banegården er 
færdig fra sognerådets side, men udvalget 
for friluftsbadet kan ikke få dette placeret 
ved tennisbanerne, da der er klausul på 
arealet. — 14. Ved Indre Missions festaften 
indsamles 5075 kr. til missionshuset til in
stallation, gadebidrag og drift. — 18. Af 
kommuneskolens 34 lærerkræfter har 11 A- 
influenza sammen med en stor part af ele
verne. — Der er opnået enighed om freds
valg til menighedsrådet. — 19. Valgmenig
heden slutter det 34. og sidste efterårsmøde, 
da den ophører til 1. april. — 22. Den 18- 
årige Solveig Østergaard fra Skjern debu
terer på Det kgl. Teater i pas de deux af 
Don Qvixote. — 28. Indenrigsminister Søren 
Olesen fremlægger lovforslaget om Skjerns 
overgang til købstad. — Ved folketællingen 
var Skjern by gået frem med 3 til 4322 og 
landdistriktet med 11 til 794 — ialt 5116 ind
byggere.
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OLIE
Når den gamle kakkelovn skal 
skiftes ud — og det skal den, 
for den er både utidssvarende 
og forslugen — så opstår spørgs
målet: Skal der vælges koks el
ler olie??H

CALOR ATOR-ovnen
selv, og den er så brændselsbe
sparende, at den i forhold til en 
gammel ovn let nedsætter koks
forbruget med 50 %.
Bed om brochuren »Hvorfor fyre 
sig fattig«.

HO H

MORSØ olieovn nr. 1001 er den 
nyeste og mest fuldendte olie
fyrede stueovn. Bed om brochu
ren »Nr. 1001 fra MORSØ«.
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dende, da vi nænnede os den rigtige eksamen i april. Tanken om denne gjorde 
mere indtryk på mig end de eksaminer, jeg hidtil havde været udsat for. Jeg 
var antagelig ængstelig for at få et prædikat som det, der var indført i proto
kollen nogle år forinden, da der var skrevet: Skolens standpunkt i det hele ikke 
tilfredsstillende. — Den daværende lærer havde da også følt sig ilde berørt over 
det sorte stempel og havde tilføjet nedenunder: Det skulde Præsten ikke have 
skrevet! — Det var altså i en ejendommelig stemning, jeg den 16. april 1907 
vandrede af sted til Skjern i mit diplomattøj med protokollen under armen og 
omgivet af børnene. Disse var dog vist mere optagne af det nye tøj, de i dagens 
anledning havde fået på, og hvorledes de efter overstået prøve på fordelagtigste 
måde kunde omsætte den tæreskilling, som hørte en sådan dag til.

I Hovedskolen var så børn og lærere fra de 3 biskoler samlede, og her fik vi 
efter tur vor sag for. Ganer skulde begynde, og mens H. P. Larsen katekiserede, 
benyttede jeg lejligheden til at orientere mig lidt efter Lærebogen m. h. t. den 
første artikel, som præsten havde tildelt mig. I løbet af formiddagen kom vi da 
igennem de forskellige fag med ældste hold. Efter frokost hos lærer Kaspersen 
måtte så de små holde for. Først måtte dog Hovedskolens 1. klasse ekspederes, 
da lærerinden, Agnes Kaspersen, skulde rejse med 2-toget til Langaa for at 
overtage en plads der. Ved overhøringen af de små fik jeg bekræftet, hvad min 
samvittighed undertiden havde mindet mig om, at jeg ikke havde taget mig til
strækkeligt af mine yngste medborgere. De store havde taget broderparten af 
min indsats. Vi slap dog igennem det uden reprimande, så hjemvejen var bety
delig lettere at betræde, end udvejen havde været. — Næste dag afsluttede vi 
vort samarbejde med en spadseretur til Dalgasstenen på Dej bjerg Bakke. Efter 
aftale mødtes vi der med Ganer skole, og vi havde en god eftermiddag sammen, 
hvor interesserne vekselvis samledes om leg og sang og de medbragte solide 
madpakker.

Den første vinter var nu forløbet, og alt var gået så godt, syntes jeg. Og jeg 
har senere ofte med taknemmelighed tænkt på den skole, hvor jeg fik min 

egentlige start som lærer, på den kreds af hjem og den flok børn, hvor jeg følte 
mig så godt hjemme. Jeg er lykkelig over, at det var et sådant sted, jeg fik be
gyndt. Nu skulle jeg så flytte; men afskeden var ikke så tung, for det havde 
formet sig sådan, at de knyttede bånd ikke helt skulde skæres over. Andenlære
ren ved Hovedskolen, Alfred Lund, var flyttet til Langaa, og sognerådet havde 
da tilbudt mig pladsen som vikar. Til dette embede hørte sommerundervisning 
i biskolerne, en dag ugentlig i hver. Jeg skulde således fortsætte med gerningen

g
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i Marup, så afskeden fra mine venner derude foregik ret smertefrit. Jeg lånte 
igen Mikkel Christians køretøj og flyttede så ind i den store andenlærerlej lig
hed på 1. sal i Hovedskolen. Mit skrivebord, min bogreol og en lille »standkiste« 
forsvandt næsten i den store stue; men endnu værre var det i det store sove
værelse, hvor min seng stod i det ene hjørne. Lampen havde jeg stående i vin
duet. Inden jeg slukkede den om aftenen, måtte jeg tage mit bestik for at nå 
velbeholden til den fjerne krog, hvor mit leje fandtes. Lønnen var ganske vist 
større end i Marup — 8% kr. mere om måneden — men foreløbig var jeg jo 
kun vikar, så det var ikke til at tænke på anskaffelse af flere møbler. Jeg havde 
sendt ansøgning om embedet; men der var endnu ingen afgørelse sket.

Så en dag fik jeg brev fra præsten i Grindsted. Jeg havde et par måneder 
tidligere — efter anmodning fra den fraflyttede lærer — søgt et enelærer- 
embede der i sognet og var blevet indstillet som nr. 2. Sammen med meddelelsen 
om dette havde jeg fået anmodning om at søge et andet embede i sognet. Det 
havde jeg dog ikke gjort. Det var det, præsten nu beklagede sig over, og han 
tilbød at prøve på at få mig kaldet til det embede, hvor jeg var nr. 2, da den, 
der var nr. 1, havde søgt begge embeder. Næste dag sadlede jeg så min ganger, 
en brugt cykel, som jeg i vinterens løb var ble ven den lykkelige ejer af forme
delst 85 kr., altså næsten 2 måneders løn. Jeg fandt skolen langt ude på den 
sorte hede, fjernt fra Grindsted by, som dog dengang kun bestod af få huse om
kring den lille, kullede kirke. Jeg var meget betænkelig ved at slå mig ned i 
disse omgivelser; men da jeg bagefter besøgte præsten, fik han mig dog overtalt 
til at gå ind på at modtage embedet, hvis han kunne få sagen ordnet. Det var i 
meget alvorlige tanker, jeg cyklede hjemad. Jeg havde følelsen af, at hvis jeg 
kom derud, var det forbi med min ungdom, og det er en uhyggelig tanke, når 
man kun er 21 år. Jeg sad da med et stille håb om, at præsten måtte have for 
høje tanker om, hvad han formåede.

Næste dag holdt sognerådet møde i sit lokale på Hovedskolens loft lige over 
min herskabelige lejlighed. Der var jeg dog ikke, men nede i min have for at 
give den en — sikkert tiltrængt — håndsrækning, da Mikkel Christian fra Ma
rup, som var medlem af sognerådet, kom ned for at tale med mig. Han fortalte, 
at provst Vilstrup havde sendt sognerådet ansøgningerne til det ledige embede; 
men der var ikke nok af kvalificerede ansøgere. Jeg var heller ikke »kvalifice
ret«. Dertil krævedes, at man havde et års lærervirksomhed bag sig. Men når 
provsten havde sendt ansøgningerne, mente man, det betød, at man godt kunde 
indstille, selv om loven krævede nyt opslag. Nu vilde man så høre, hvad jeg 
ønskede. Man tænkte sig, at jeg måske kunde nå at blive »kvalificeret«, hvis der 
kom nyt opslag; men man vilde i alt fald love at sætte mig først på listen, enten 
nu eller senere. Jeg fortalte da, hvordan landet lå, og at jeg under disse forhold 
vilde sætte pris på at få indstilling nu, da jeg så kunde nå at få stoppet sagen i 
Grindsted, inden der kom mere ud af det. Da jeg så samme aften fik meddelelse 
om indstillingen, skrev jeg omgående til pastor Hørlyk, at han ikke mere måtte 
regne med mig.

Nu mente lærer Kaspersen og min onkel, at det var min pligt at fremstille 
mig for skoledirektionens formand, provst Vilstrup. Der var en »kvalificeret« 
som nr. 2 på listen, og han kunde blive en hård konkurrent. Jeg følte det som en 
meget tung pligt; men på de to mænds indstændige opfordring trak jeg dog 
næste dag i diplomattøjet og vandrede ad den gamle Kolding landevej til Borris 
præstegård. Her gjorde jeg imidlertid den opdagelse, at provsten var en ganske 
jævn og ligefrem mand, som jeg godt kunde snakke med. Men da han så indbød 
mig til aftensmad, søgte jeg dog at undskylde mig med, at det var min hensigt 
at tage hjem med 7-toget. Klokken var imidlertid kun 6, så provsten fandt snart 
ud af, at jeg kunde nå begge dele, og det viste sig, at han havde ret. Da jeg 
sagde farvel til ham, gav han det forjættende ord til afsked: Jeg håber, vi får 
mere med hinanden at gøre!

Skouby Holm
Førsteklasses kød 
og flæsk, 
hjemmelavet 
pålæg

Telefon 78

MARTIN N. BONDE 
& CO.

Statsautoriseret

installatør

Telefon 82

Alt til jagt og fiskeri

Bøssemager KORSHOLM
Telefon 283

Banegårds
kiosken

S. KNUDSEN

Telefon 389

SPAR PENGE

Bliv medlem af

SKJERN 
BRUGSFORENING

Telefon 81
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Aut. radioservice 
alt i radio 
radiogrammofon 
pladespillere 
og løsdele 
samt batterier

Medlem af Rateksa og 
Philips servicering

HARRY TROELSEN
Skjern
Telefon 313

Forsikringsselskabet

SKJOLD
Inspektør
K. KONGE

Engtoften
Telefon 48

Liv THULE
Alle arter livs- og pensions
forsikringer

5. klasse 1912. — Bageste række: Petra Jacobsen, Ingrid Christensen, Esther Old- 
ager, Kathrine Lyder, Elisabeth Vestergaard, Petrea Krusborg, Kirstine Christiansen 
— Midterste række: Karl Lange, Alfred Nielsen, Arnold Nielsen, Johannes Nielsen, 
Karl Lauritsen, Christian Nørgaard Andersen. — Forreste række: Amalie Nielsen, 
Peder Hald, lærer Søndergaard, Ejnar Kousgaard Mikkelsen, Mikael Thomsen, 
Svend Andersen

Skjern Møbel- og
Ligkistemagasin 

Telefon 95

M. K. MADSEN
& HJORTH

JOHS. BEITER
SLAGTER

FORRETNING

Tlf. 63

SKJERN BRØDFABRIK
HANS JENSEN

Allerede i den følgende uge var sagen i orden. Meddelelsen kom først til 
sognerådet, antagelig pr. telefon, og formanden kom da straks og overbragte mig 
den glædelige nyhed. Det var tidligere end ventet, så meddelelsen gjorde et 
overvældende indtryk på mig, langt mere end nogen senere ansættelse har 
gjort.

Overgangen fra den fredsommelige og godmodige flok elever i Marup til den 
mere raffinerede ungdom i byen var egentlig større, end jeg havde tænkt. I 
sommerhalvåret var forskellen dog ikke så påfaldende. Da var jeg jo de 3 dage 
om ugen i biskolerne, og de børn, jeg havde i Hovedskolens 3. kl., var ret ens
artede. Men da efteråret kom, og de mange børn fra byen, som havde været i 
sommertjeneste i de omliggende sogne, vendte tilbage og nu skulde søge Hoved
skolen, var det en ret broget flok, hovedsagelig drenge, jeg nu fik at arbejde 
med. Pastor Westergaard havde forberedt mig på, at opgaven ikke var let. Han 
foreholdt mig, at i den skole var det umuligt at opretholde orden uden anven
delse af legemlig straf; men jeg skulde bare straffe, hvor jeg fandt det nødven
digt, og hvis nogle af forældrene klagede derover, skulde jeg henvise dem til 
præstegården. Så vilde han tale med dem. — Jeg var ikke just begejstret ved 
tanken, men blev dog snart klar over, at det var bedst at følge præstens råd, 
hvis der skulde være orden i skolen og komme noget ud af arbejdet. Princippet 
vakte dog ikke udelt sympati hos drengene. En dag kom jeg uforvarende til at 
høre, hvorledes en dreng docerede for sine kammerater: Han kan lige prøve på 
at slå mig da; så slår jeg igen da! — Der gik ikke mange dage, før der indtraf en 
situation, hvor det blev nødvendigt at prøve, om han vilde omsætte sin teori i 
handling. Han blev kaldt op til katederet for at få sin forskyldte straf. Men — 
hvor han bad for sit liv: Äh, Søndergaard, må jeg ikke nok blive fri? Jeg skal 
nok være så rar, så rar! — Jeg svarede, at det sidste var jeg ham meget tak
nemmelig for; men den forseelse, han havde begået, var han nødt til at tage 
sin straf for. Han fik den, uden at han viste noget tegn til at ville gøre gengæld, 
og siden var der ikke noget i vejen med ham. — En dag havde en dreng været 
urolig på sin plads og blev derfor sat til et andet bord. Det blev han fornærmet 
over og etablerede sit-down-strejke. Han bestilte ikke noget. Vi havde diktat, 
men han skrev ikke trods gentagen opfordring. Da sagde jeg: Hvis du nu ikke



skriver, næste gang jeg dikterer, må du have noget af stokken! — Jeg dikterede, 
men han skrev ikke. Jeg var så nødt til at holde mit løfte. Han kom frem og fik 
sine stryg — uden at fortrække en mine. Han satte sig uanfægtet ned på sin 
plads, og så tog han fat på sit arbejde, som om intet var passeret; men jeg havde 
i alt fald fået forståelsen af, at det var et mandfolk, jeg havde med at gøre.

Ja, sådan var der i de første måneder episoder, som nogle måske har ube
hagelige minder om. Jeg håber, at det bitre, som måske engang har klæbet ved 
dem, er forsvundet gennem de siden forløbne 50 år. De ubehagelige mellemspil 
blev dog efterhånden sjældnere, og den situation, som pastor Westergaard havde 
tænkt sig som en mulighed, at nogle forældre skulde beklage sig, indtraf aldrig, 
og det er jeg endnu den dag i dag Skjernboerne taknemmelig for, at de lod mig 
have arbejdsro, til det hele trak sig i lave.

I begyndelsen af året 1908 blev pastor Westergaard forflyttet til København, 
og i februar døde provst Vilstrup. Pastor Boeck i Lønborg blev da provst, og en 
dag i marts meddelte lærer Kaspersen, at den nye provst vilde holde sin første 
skolevisitats i slutningen af måneden i Skjern Hovedskole. Det var en over
raskelse. Nu havde vi så småt håbet på at slippe for eksamen, da vi jo ingen 
præst havde. Nå, dagen kom, og også her viste det sig, at en provst kunde være 
en flink og venlig mand. Vi kom godt over forestillingen, og sognerådsformand 
Strandbygaard, som var til stede, sagde mig bagefter nogle venlige ord, som var 
en virkelig opmuntring for mig, så jeg husker dem ord til andet den dag i dag.

Den følgende sommer kom jeg ikke til biskolerne, da jeg 3. påskedag måtte 
møde i Viborg som rekrut ved 29. batl. I maj kom der en ny lønningslov, som 
bl. a. påbød at forhøje 2. lærerlønninger med mindst 100 kr. Hen på sommeren 
fik jeg et kort fra Strandbygaard med indbydelse til at deltage i det sogneråds
møde, hvor de nye lønninger skulde fastsættes. Jeg havde ganske vist ikke 
nogen tanke om, at min nærværelse vilde få nogen indflydelse på afgørelsen; 
men jeg øjnede en chance for orlov til en rejse til Skjern, så jeg henvendte mig 
til Kaptajn Gad desangående. Han sagde straks: Frem med papirerne! Så snart 
han så kortet, udbrød han: Det er dog en smuk skrift, den sognerådsformand 
har! — Om det var den, der også imponerede på bataillonskontoret, ved jeg ikke; 
men et par dage efter fik jeg besked om, at der var bevilget mig orlov i ltø dag. 
Jeg fik så den ønskede rejse til Skjern. Da jeg igen meldte mig til tjeneste, 
spurgte kaptajnen: Fik De så noget ud af det? Jeg har haft sådan en dårlig sam
vittighed over, at De fik den orlov. — Jeg kunde da fortælle, at sognerådet 
havde forhøjet lønnen med 200 kr. Det var 100 kr. mere end loven krævede. Så 
var kaptajnen beroliget og gik straks, så jeg slap for at fortælle, at sognerådet 
havde vedtaget denne forhøjelse, inden lærerne kom til stede. Denne oplysning 
vilde næppe heller haft nogen dulmende indflydelse på hans samvittighed. Da 
vi så i september lå i lejren i Borris, kunde jeg under et besøg i Skjern hæve 
100 kr. hos kommunekassereren som min halvårlige andel i forhøjelsen. Da jeg 
om aftenen vendte tilbage, følte jeg mig som lejrens rigeste mand. Jeg blev dog 
hurtigt revet ud af mine drømme, for kammeraterne modtog mig med udråbet: 
Alberti er en kæltring. Han har i dag meldt sig til politiet! — Hvad betød så 
min hundredkroneseddel mod alle de millioner, der har var tale om!

Jeg kom så hjem, til vinterskolen skulde begynde den 20. oktober. Men hvil
ken forandring fra begyndelsen året før. Nu gik det hele så dejligt, så jeg kunde 
finde samme tilfredsstillelse og glæde ved arbejdet som i Marup. En enkelt op
levelse fra den vinter må jeg lige fortælle. En dag talte jeg med børnene om ver
set: Trange tider langsomt skrider. Jeg søgte da at bringe tankegangen ind i bør
nenes egen tilværelse og omtalte, at hvis de havde været uartige derhjemme og 
var bleven sat i arrest i kælderen, så var det de trange tider for dem, og så 
vilde de sikkert føle, at tiden skred langsomt. Da var der en lille spagfærdig 
mand, som var prøvet i livets skole og sikkert talte af erfaring, da han stilfær
digt bemærkede: Så ka’en sætt’ sæ’ te’ å pell’ æ spirer fræ æ kartofler.

Spec.:
Gymnastikredskaber

Skjern 
Maskinsnedkeri

v. Peder Pedersen
Telefon 13

Skjern kontante Manufaktur- 
forretning A/S

Telefon 84

P. GAHNER LARSEN
Statsaut.
installatør

☆

Telefon 433

JOHN W.LIND
TAPET

FARVE

Telefon 218

Johs. Mikkelsen
Cyklejorretning

Skjern

Tlf. 138
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SKJERN OG OMEGNS 
SAMLESTALD 

modtager 

kreaturer hver 

onsdag

Telefon 378

Et hjørne af skolegården en eksamensdag. Sagfører Ejlersen, 
Niels Chr. Mortensen, provst Andersen, overlærer Lillelund og 
Møller Jens Petersen.

Skjern Korn* og 
F odersiof forretning

Telefon 201

Byens folk 
køber fineste
MEJERIPRODUKTER 
fra

Skjern Mejeri
Telefon 30

I sommeren 1910 blev der oprettet et nyt embede ved Byskolen, og mens jeg 
var på kursus i København, modtog jeg en opfordring fra 1. lærer Berthelsen 
om at søge dette. Jeg gjorde det dog ikke; jeg var nu fyldt 25 år og havde så
ledes mulighed for at søge et købstadembede eller et førstelærerembede på lan
det. Man da fristen var udløbet og min ansøgning ikke var der, bad sognerådet 
og skolekommissionen mig om at søge alligevel. Der skulde netop en deputation 
til ministeriet for at udvirke fast ansættelse for en lærerinde, og så vilde man 
samtidig søge om lov til, at min ansøgning måtte gå ind trods den forlængst ud
løbne frist. Så kunde jeg ikke stå imod, og det blev min lykke. Skolemæssigt 
havde jeg 4 udmærkede år der, og den lærerinde, hvis ansættelse man fik ud
virket ved rejsen til ministeriet, blev min kone gennem 14 lykkelige år.

Hvad jeg ellers oplevede i disse år i skolen og gennem arbejdet i FDF, kan 
det ikke forsvares at medtage her i denne artikel, hvis den nogenlunde skal 
svare til overskriften.

Det er en almindelig erfaring blandt lærere, at det første virkested af læn
gere varighed kommer til at stå i en særlig glans, som holder sig gennem årene. 
Sådan har jeg det også, og det er det, denne skildring gerne skulde være et vid
nesbyrd om. Når jeg nu kommer ad landevejen gennem Marup og videre gen
nem den nu så imponerende by, der snart bliver købstad, da mærker jeg, at 
»hver plet har fået stemmer«, og at disse stemmer har noget godt at sige mig.

J. S ø n d e r g a a r d Jacobsen.

HUGO 
HOLMSTOEL

Jern- og 
stålforretning

Skjern
Telefon 1 og 501
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Også 
initiativ

En ivrig deltager 
i fritidsklubben.

KARL FJORD jensen
CYKLE- OG TRÆHANDEL

Telefon 65

Da der for tiden tales og skrives om det »forsømte og underudviklede Vest
jylland«, kan det have sin plaser at finde frem til — om end kun et lille 

lys i det »store, store mørke«.
Hvilken håndværker ville mon have brudt den kasserede husvildebarak ned 

og fjernet den uden andet vederlag end stumperne. Men samaritterne kom til at 
bryde det hele ned for det halve. Da det lå i en dynge på grunden ved Vardevej, 
var det indbydende nok at sætte en tændstik til. Men som en Fugl Føniks rejste 
sig efterhånden et helt hus af ruindyngen. Kommunen lønnede dog deres dåd 
med en skøn beliggenhed og en luftledning til lys. En behjertet vognmand og en 
ditto installatør ydede også deres. Ved indvielsen vajede Dannebrog, skænket af 
Danmarkssamfundet, over samaritternes skønne samlingssted.

En overraskende, men glædelig meddelelse fandt for et års tid siden vej til 
en yngre kunsthåndværker i byen. Et gedigent stykke håndværk — kombineret 
lysestage og lampe i oregon pine og sandblæst — var fundet værdig til optagelse 
på Charlottenborgudstillingen. Overraskende, fordi der ikke var søgt om det. 
Men landsforeningen Dansk Kunsthåndværk fandt frembringelsen så værdifuld, 
at man havde tilmeldt den i sidste øjeblik og fået den antaget. Begyndelsen fik 
sin fortsættelse i år med revolutionerende nyheder i lampeskærme, patenteret 
og forarbejdet i sandblæst finér og glasarmeret polyster, foruden bakker og 
skåle. Eventyret har udviklet sig til en verdensomspændende forretning med 
stadig videre eksportnet.

De store årgange af unge er et problem, der må sætte tanker og hjerter i be
vægelse. Det skete i hvert fald i den halvfjerdsårige KFUK og knapt et år yngre 
KFUM. De tog hinanden i hånd til en ny og stor fællesopgave: De unges fritids
klub. Da de første hindringer var ryddet af vejen, rejste den store tilbygning sig 
i løbet af en lille måned. Det var festligt, da kransen kunne hejses, men endnu 
mere, da huset kunne indvies og tages i brug, fyldt af ungdom. Her er ikke blot 
rummeligt og hyggeligt for foreningsarbejde, civilt og uniformeret, men også 
for de unge, der kan komme og gå, når det passer dem, på de aftener, huset er 
helliget fritidsklubben. Så er her liv og glade dage. Lad os prøve en vandring 
fra rum til rum. Går vi ind ad den gamle gadedør, kommer vi først, hvor der 
kan sidde nogle grupper af store drenge om de små borde ved et hyggeligt parti

JOHANNES HOLM
STRØMPEHUSET

Telefon 229

CHR. C. GRENEA/s

Karl Lange & Søn
Skræderi og herreekvipering 

Skjern 

Telefon 109

Den projekterede nybygning ved Kirkeskolen. I første omgang agter man at bygge den skraverede fløj — mod vest.
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Mærkedage

GULDBRYLLUPPER
April: 18. Rentier Chr. Holm og hustru, 

Chr. Hansensvej.
Juli: 12. Pens, overportør Villads Chri

stensen og hustru, Søndergade.
August: 25. Pensionist Chr. Fjord Olesen 

og hustru, Vestergade.
November: 14. Fhv. gdr. Niels Rindum og 

hustru, Østergade.

SØLVBRYLLUPPER
Februar: 5. Arbmd. Carl Pagaard og hu

stru, Ringkøbingvej. — 14. Arbmd. Johs. 
Damgaard og hustru, Jordbruget.

April: 3. Købmand Johs. Holm og hustru, 
Østergade.

Maj: 11. Arbmd. Peder Nicheis og hustru, 
Lundevej. — 15. Blikkenslagerm. Chr. Stok
holm og hustru, Møllegade. — 15. Elektriker 
Søren Hansen og hustru, Pileallé. — 21. 
Tømrerm. Erik Faartoft og hustru, Rækker 
Mølle, fh. Skjern.

Juni: 3. Forst. Ant. Madsen og hustru, 
Østre Allé. — 15. Gdr. Chr. Pedersen og hu
stru, Holstebrovej.

Juli: 24. Tømrer Vald. Kristoffersen og 
hustru, Marupvej.

September: 16. Vognm. Morten Rahbæk 
og hustru, Vardevej. — 25. Møbelpolstrer 
Karl Rasmussen og hustru, Østergade.

Oktober: 12. Slagter N. P. Schelde Han
sen og hustru, Grønningen.

BRYLLUPPER
December 1956: 2. Sygeplejerske Gerda 

Rigmor Hansen, Viborg, d. af afd. overpost
bud P. H., Skjern, og portør Elgo Michael 
Nielsen, Viborg. — 22. Kontorass. Hanne 
Kalsbøl Madsen, d. af dommer K. M., Sko
legade, og finmekaniker Knud Erik Frand
sen, s. af slagteriarb. J. F., Nygade. — 25. 
Damefrisør Elin Christensen, Vinderup, og 
væver Børge Høgfeldt, Vinderup, s. af gas- 
værksarb. Aa. H., Kongevej. — 26. Dame
frisør Vita Frølund Pedersen, d. af forval
ter Madsen, Ringkøbingvej, og tapetserer 
Karl Aage Pedersen, Kbh. — 26. Syerske 
Aase Jacobsen, Bredgade, og lagereksp. 
Emil Bork, Kristiansen, Østervang.

Januar 1957: 1. Kontorist Karen Kasper
sen, d. af organist K., Vardevej, og løjtnant 
Jørgen Bonne, Kbh. — 5. Husass. Birthe 
Jepsen, d. af arbmd. Poul J., Vestergade, og 
maskinarb. Erik Jørgensen, s. af telegraf- 
arb. Chr. J., Skjern. — 12. Eksp. Grethe 
Lauridsen, Dejbjerg, og oversergent Niels 
Arne Pagaard, s. af arbmd. Carl P., Ring
købingvej. — 13. Husass. Ingrid Kousgaard 
Mikkelsen, d. af kirkebetj. Ejn. M., Varde
vej, og maskinarb. Arne Stampe Nielsen, 
Tarm. — 20. Frk. Gudrun Gade, Kildsig, 
Spjald, og Kaj Holm, Skjern.

Februar: 23. Frk. Bente Bredkjær, d. af 
opsynsm. Viggo B., Skolegade, og manufak
turkommis Bent August Frandsen, Ringkø
bing. — 24. Frk. Rita Knudsen, Tune, og ci
vilingeniør Knud Søndergaard, s. af insp. 
E. S., Skolegade.

Marts: 2. Frk. Edith Sørensen, Hobro, og 
landm. Thomas Lund Pedersen, s. af gdr. 
Jens Lund P., Storegade. — 9. Frk. Lis Sø
rensen, Fredericia, og Emst Hansen, s. af 
sadelm. H. C. H. (Pilgaard), Skjern. — 16. 
Frk. Sonja Jensen, d. af arbmd. Hans J., 
Kongevej, og telefonarb. Erling Christensen

Den bevilgede tilbygning ved »Byskolen«. Begge tegninger er udført af arkitekt Kjær, Ølgod.

skak eller dam. I det næste rum kan der sidde en flok piger med bast og peddig
rør. Fine lampeskærme og andet morsomt for fingernemme folk ser lyset her. 
Fint træ, ben og horn er i hvert fald foreløbig her de fornemste materialer. Mon 
vi gætter forkert på, at der også bæres julegaver hjem fra disse håndsnildets 
værksteder — og ikke af de ringeste. Og det hele er lagt i hænderne på en vir
kelig god ledelse.

Der ligger naturligvis også initiativ bag alt byggeri, men med det skal vi 
ikke gå i enkeltheder her. Slagteriet fik atter en bygning færdig, denne gang 
ikke til kreaturer eller grise, men med toiletter, baderum, garderobe, frokost
stuer og et hypermoderne vaskeri for funktionærerne. Boligselskabet lagde 
sidste hånd på boligblok nr. IV, og den anden serie af rækkehuse rejste sig i 
Østervang. A/S Dansk Boligselskab nåede at få kommunegaranti på en halv 
snes parcelhuse samme steds.

Det offentlige initiativ er altid udsat for kritik og skal vel også være det. 
Allerede ved sidste årsskifte var sognerådet begyndt at arbejde med planer om 
ny udvidelse af skolen. Engang mente man, at forældrene til de børn, der skulle 
fylde den daværende skole, endnu ikke var født. Det viste de sig nu at være 
alligevel, om ikke i byen så andet steds. Børn kom der i hobetal på forholdsvis 
få år. Og offentligheden måtte nu vide, at de for undervisningen ansvarlige ikke 
lå på den lade side. Da arkitekten kom til, kom der plan i arbejdet, og første 
etape af det store projekt er i gang som vint er bygger i.

— c —

(Støvring). — 19. Husass. Else Lodahl, d. af 
gdr. P. L., Marup, og gdr. Alfred Laursen, 
Vostrup. — 24. Defektrice Elisabeth Sime- 
sen, Odense, d. af barberm. S., Grøn
ningen, og cand, pharm. Mogens Martin, 
Odense. — 28. Husass. Ketty Lunde Kri
stiansen, d. af afd. Th. L. K., Skjern, og 
gdr. Kjerstein Verner Hansen, Billund. — 
30. Kontorass. Bente Sørensen, Vejen, d. af 
pakm. H. O. F. S., Nylandsvej, og journalist 
Johny Noer Larsen, Vejen. — 30. Frk. Inger 
Boysen, Valby, og fenrik Villy Høgfeldt, s. 
af gasværksarb. Aa. H., Kongevej. — 30. 
Smørrebrødsjomfru Lissie Nielsen, Lemvig, 
d. af banearb. Ant. N., Fredensgade, og ho
telkarl Conrad Harbøll, Lemvig. — 30. Sy

M. CHRISTENSEN & SØN
SKJERN . TELEFON 184 og 280

geplejerske Karen Moesgaard, Herning, og 
møbelsnedker Jens Ørskov Larsen, Skjern.

April: 6. Frk. Rigmor Bendtsen, Bølling, 
og landm. Aage Mortensen, Skjern Birk. — 
14. Pålæggerske Karen Margrethe Christi
ansen, Skjern, og kontrolass. Børge Imma
nuel Pedersen, Lyhne, samt husass. Lilly 
Marie Christiansen, Skjern, og landm. Lindy 
Gosk Pedersen, Hoven (døtre af arbm. N. 
E. C., Lundevej, og sønner af K. P., Made- 
rup, Fyn). — 20. Defektrice Karen Marie 
Pedersen, Odense, d. af viceinsp. E. P., Ve
stergade, og maskinarb. Richard Øeby Pe
dersen, Odense. — 20. Frk. Ruth Sørensen, 
Skads, og slagteriarb. Karl Thorup, Varde
vej. — 20. Husholdningslærerinde Karen
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Marie Lyager Nielsen, d. af købm. Joh. N., 
Bredgade, og stud. jur. Henrik Kaastrup- 
Larsen, Kbh. — 22. Frk. Augusta Sørensen, 
Videbæk, og bedstemand Tage Bech Ander
sen, s. af fru B. A., 0. Smedegaard.

Maj: 11. Frk. Jytte Hauskov Berthelsen, 
d. af gross. H. B., Nørregade, og vognm. 
Arne Rydkjær, Kbh. — 18. Syerske Emma 
Hansen, d. af smedem. Vald. H., Finderups- 
vej, og bogh. Niels Chr. Hansen, Viborg. — 
25. Kontorass. Minna Nørgaard Rasmussen, 
d. af teglbr. Karl R., Vestergade, og rutebil
chauffør Peder Anton Madsen( Hedensted).

Juni: 8. Husass. Birthe Christensen, d. af 
graver P. C., Vardevej, og kommis Leo Bir
kebæk Nielsen, Tarm. — 8. Frk. Ingrid Mi- 
chaelsen, d. af arbmd. Chr. M., Møllegade, 
og maskinarb. Verner Andersen, Børup pr. 
Taulov. — 10. Ane Margrethe Sørensen, 
Finderup, og mekaniker Tage Nielsen, s. af 
pens, banearb. N., Skjern. — 9. Kontorass. 
Gerda Alise Nørgaard, V. Barde, og slag
term. Aage Kristian Sørensen, Skjern. — 
8. Prokurist Erik Holmstoel, s. af grosserer 
H. H., Nylandsvej, og frk. Gretl Ussling 
(Essen).

Juli: 14. Lærerinde Karen Grønlund, Hv. 
Sande, d. af skotøjsh. Carl G., Aavang, og 
maler Sigfred Aagaard-Jensen, Nr. Lyng
vig. — 20. Husass. Dagny Elinor Espersen 
Christiansen, d. af teglværksarb. Arnold C., 
Marup, og landbrugsmedhj. Karl Vad, Raa- 
sted. — 27. Laboratorieass. Birgit Lauridsen, 
d. af rutebilejer L., Østergade, og eksp. Do
nald Søren Duus, Videbæk.

August: 3. Sygeplejerske Birthe Holm, d. 
af købm. Johs. Holm, Østergade og cand. 
theol. Arne Krøjgaard, Kbh. — 3. Eksp. 
Ingrid Carlsen, d. af murer J. C., Skjern, 
og kontorass. Viggo Hornbech, Kbh. — 4. 
Syerske Minna Kjær Olesen, Pileallé, og 
gdr. Sv. Kronborg, Krusbjerg. — 10. Frk. 
Birthe Rorvang, Kbh., og underforv. Ver
ner Rejkjær, s. af postbud P. R., Nygade. 
— 11. Bankass. Anna Lis Meldgaard, Egt
ved, og mekaniker Jacob Peter Schelde 
Hansen, s. af slagter S. H., Grønningen. — 
17. Frk. Lilly Andersen, Herning, og købm. 
Erik Rindom, Herning, s. af gdr. Pouline R., 
Albæk. — 17. Bente Villadsen, Struer, og 
urmager Poul Anker Mikkelsen, s. af 
vognm. Jens M., Nygade. — 27. Frk. Edith 
Rohde, Rindum, og maskinsmed Leif Lund, 
s. af repr. Oscar L., Østergade. — 31. Dame
frisør Rigmor Fredslund, d. af snedker F., 
Voldgade, og bogh.ass. Helge Thorstein 
Gudmundsen, Varde. — 31. Frk. Else Kirk 
Nielsen, Hornstrup, og tømrer Jacob Agerbo 
Andersen, s. af dræningsm. Arnold A., 
Kongevej.

September: 7. Tekstilarb. Mary Hansen, 
Vardevej, og mekaniker Niels E. Andersen, 
Vardevej, s. af fhv. gdr. Chr. A., Skjern. —
14. Frk. Grethe Nielsen, Astrup, og Johan 
Kjærgaard Jensen, Skjern. — 28. Husass. 
Harriet Gotfredsen, d. af skrædder G., Ma
rup vej, og mekaniker Regner Hedelund 
Lauridsen, Vorbasse.

Oktober: 12. Kontorass. Birgit Karen Ma
thiasen, d. af fabr. M., Engtoften, og ser
gent John Flemming Nicolajsen, Kbh. —
15. Kontorst v. DSB Sonja Gudrun Slot, 
Skjern, og seminarist Ejgil Kleis Mourit
sen, Jelling. — 19. Frk. Elisabeth Hansen, 
Tarm, og lagereksp. Henning Nielsen, s. af 
remisearb. N., Pileallé.

November: 2. Kontorass. Irene Kristen
sen, Vejle, og pølsem. Henning Hansen, 
Middelfart, s. af tarmm. Ejn. H., Skjern. — 
10. Husass. Ruth Margrethe Nielsen, Skjern, 
og stationsarb. Kaj Jensen, Skjern. — 17. 
Inga Munk, Stauning, og Simon Mortensen,

s. af slagteriarb. Carl M., Kongevej. — 23. 
Damefrisør Ulla Jensen, Aarhus, og auto
mekaniker Anders Peder Rasmussen, s. af 
revisor Karl M. R., Bredgade. — 23. Bank- 
ass. Kirsten Kemp Andersen, Orø, og typo
graf Anders Jessen, s. af fhv. slagterm. 
Morten J., Skjern. — 23. Frk. Inge Lise 
Holbøll-Jensen, Skjern, og Sv. Egon Ole
sen, Skjern. — 23. Syerske Harriet Christi
ansen, d. af arbmd. Vill. C., Fredensgade, 
og lagereksp. Karl Christensen (Overlade). 
— 30. Syerske Grethe Mikkelsen, Skjern, 
og Jacob Pedersen, Rækker Mølle, s. af gdr. 
Thv. P., Lundenæs.

FØDSELSDAGE
December 1956: 1. Vognm. J. Agerbo Jen

sen, Vardevej, 50. — 2. Fru Dinna Ander
sen, Kongevej, 50. — 21. Fru Dagmar Haahr, 
Enghavevej, 60. — 23. Fru Anne Marie 
Astrup, Parkallé, 75. — 27. Fru maskinp. 
Lindhardt, Enghavevej, 50.

Januar 1957: 2. Skrædder S. P. Ebbesen 
og d. 15. fru Birthe Ebbesen, Grønbjerg, fh. 
Skjern, 80. — 20. Købm. Finderup Bagger 
Jensen, Bredgade, 50. — 20. Fru stadsdyr
læge Mulbjerg, Abyhøj, fh. Skjern, 70. — 
31. Gasværksbest. A. Bæk, Kongevej, 60.

Februar: 8. Husm. Hans Damgaard, 
Skjern Birk, 60. — 9. Massør J. Bennedbek, 
fh. Lysbadeanstalten, 75. — 19. Husejer Ole 
Chr. Laugesen, Nygade, 80. — 21. Graver 
P. Christensen, Vardevej, 60. — 21. Pensio
nist Chr. Bork, De gi. Hjem, 80. — 25. Fhv. 
gdr. Jacob Egeris, Marup, 80. — 24. Fru 
Helga Rasmussen, Tværgade, 70.

Marts: 9. Drænm. Karl Jensen, Alders
renteboligen, 80. — 13. Fru J. P. Råbjerg, 
Marup, 50. — 13. Gdr. Chr. Faartoft, Albæk, 
50. — 14. Fru Ninna Faartoft, Albæk, 50. — 
22. Fhv. gdr. Jens Lund Pedersen, Store- 
gade, 60. — 24. Fru malerm. Rostrup, Skole
gade, 60. — 29. Fhv. gdr. Niels Lervad 
Knudsen, Engsiggade, 75.

April: 8. Fru Marie Kjelstrup, Østergade, 
70. — 10. Malerm. Laust Westergaard, Ny
gade, 95. — 15. Fru Kathrine Pedersen 
(Holm), Nygade, og tvillingesøsteren fru 
Kirstine Jensen (Vanting), Spjald, 80. — 
15. Fru Anna Huusmann, Østergade, 80. — 
21. Fru Mariane Bech, Vestergade, 80.

Maj: 1. Rentier Anton Jepsen, Kirkebyen, 
70. — 3. Fru Hans Green, Nørrealle, 50. — 
6. Redaktør J. M. Stobbe, Østergade, 70. — 
9. Handelsmand Jens Leding, Løvensgade, 
60. — 14. Fru Kirstine Gjelstrup, Kloster
vej, 70. — 24. Fru Ester Nørregaard, Øster
gade, 60. — 24. Landm. William Jensen, 
Nørregade, 50. — 31. Arbmd. Ove Falkes- 
gaard, Vestergade, 60.

Juni: 3. Fru Ane Jensen, De gi. Hjem, 80. 
— 10. Fiskeeksp. Lodberg Jensen, Bredgade, 
60. — 14. Frk. Kirstine Vestergaard, Ny
gade, 70. — 14. Fru Kathrine Søndergaard, 
Nørregade, 50. — 20. Ole Mortensen, Holste- 
brovej, 80. — 22. Rentier Chr. Iversen, Søn
dergade, 80. — 28. Lmd. Anders A. Chri
stensen, Marupvej, 60.

Juli: 17. Fru Kathrine Hansen, De gi. 
Hjem, 80. — 22. Fru Jenny Kastbjerg, Sto- 
regade, 60. — 28. Fru Helene Fusgaard, 
Østergade, 75. — 31. Arbmd. Hans Bach, 
Fredensgade, 50.

August: 12. Arbmd. Ths. Jensen, Alders
renteboligen, 75. — 18. Arbmd. Laurids Ni
elsen, Nørregade, 80. — 17. Autooph. Char
les Nielsen, Vestergade, 50. — 28. Arbmd. 
Chr. Eriksen, Østergade, 60. — 31. Tøm- 
rerm. M. Clausager, Nørregade, 60.

September: 3. Fru Hedvig Vraa Hansen, 
Chr. Hansensvej, 70. — 4. Uldspinder Ernst

Tricotage, 
b ørne-udstyr og 
damelingeri 
køber man bedst i
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BOGHANDEL
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Kramer, Kbh., fh. Skjern, 80. — 10. Fru 
Anna Korsgaard, Præstegaardsvej, 70. — 
12. Fru Marie Mathiesen, Byskolen, 60. — 
15. Frk. Marie Nielsen, Skolegade, 70. — 20. 
Fhv. gdr. Mads Green, Vestergade, 85. — 
30. Fhv. telefonist fru C. Nielsen, Skole
gade, 80.

Oktober: 5. Pensionist Magnus Kongs- 
holm, Holstebrovej, 70. — 8. Fru Svend
strup, Klostervej, 75. — 17. Inspektør Ejn. 
Søndergaard, Skolegade, 60. — 20. Fhv. cen
tralbest. Hansen Høy, Pilealle, 70. — 21. Fru 
skomager Pedersen, Nygade, 75. — 24. Frk. 
Ottilie Jansen, Byskolen, 60. — 26. Fru Ka
ren Jensen, Østergade, 75.

November: 5. Pens, vognopsynsmand Lau
rids Johnsen, Kjærs Alle, 75. — 14. Pens, 
stationsforst. N. Nelvad, Sorø, fh. Skjern, 
75. — 27. Ekspeditrice frk. Mathilde Jensen, 
Storegade, 50.

NYE FORMÆND
Skjernkredsens Venstre: Jens Vad, Her

borg.
Sygepleje foreningen: Repr. Chr. Christi

ansen, Vardevej.
Ungdomsnævnet: Lærer Jens C. Ander

sen, Lundenæs.
F.D.F.: Viceskoleinsp. A. Søndergaard, 

Vardevej.
Handelsforeningen: Købm. I. P. Madsen, 

Bredgade.
KFUM & K’s fritidsklub: Slagterm. Johs. 

Beiter, Østergade.
Andelsmøllen: Gunnar Pedersen, Aanum. 
Gødningsforeningen: Gdr. Arne Jeppe

sen, Aanum.
Een Verdens Skjern afd.: Lokomotivf. A. 

Nicolaisen, Chr. Hansensvej.

MENIGHEDSRÅDET I SKJERN
blev dannet ved Fredsvalg og bestaar af 
følgende : Fra Indre Mission : Købmand 
Johs. Holm, Forstander Anton Madsen, 
Snedker J. P. Bisgaard, Skoleinspektør K. 
Kristensen og Gdr. Viggo Poulsen. Fra Lu
thersk Missionsforening: Gdr. Sigurd Mil
tersen, Ganer. Fra Grundtvigianerne: Fru 
Johanne Karlsen, Marupgaard, og bogtryk
ker Gullander. Fra Socialdemokratiet: Sta
tionsbetjent Bissenbacker og tømrermester 
F. Berg Jacobsen.

JUBILÆER
50 år ved postvæsenet: Oktober 1957: 

25. Postmester H. K. N. V. Berggreen, Bred
gade.

40 år ved D.S.B.: Juni 1956: 1. Stations
betjent A. A. Andersen, Bredgade. — 18. 
Togfører Pjengaard, Løgstør, fh. Skjern.

Januar 1957: 18. Overportør H. T. Hansen, 
Kongevej.

Februar: 1. Overportør K. Madsen, Var
devej.

August: 10. Togfører Thue Jørgensen, Pi
leallé, deraf 30 i Skjern. — 28. Overass. A. 
S. Grøn, Pileallé.

25 års forretning s jubilæum: Marts 1957: 
15. Skjern Brugsforening og uddeler A. V. 
Kirkegaard, Møllegade. — 22. Tandtekniker 
Henny Ruby, Storegade.

Maj: 1. Broderihandler Signe Lunde Ni
elsen, Jernbanegade.

December: 1. Overmontør M. Kastbjerg, 
Storegade, 40 år i Fa. Bonde.

Februar 1957: 15. Frk. Petra Oldager,
Vardevej, 25 år ved rengøringen af telefon
centralen.

Juni: 11. Gasværksarb. Aage Høgfeldt, 
Kongevej, 25 år ved Skjern Gasværk.

Forenings jubilæer : Januar 1957: Medio. 
Skjern Ungdomsforening. Festen fejredes 

30. januar. Arbejdet lå stille i årene 1949— 
52.

Juni: 5. Skjern KFUK. Festen fejredes 1. 
okt. sammen med indvielsen af den nye 
fløj i KFUM & K’s fælles bygning.

UDNÆVNELSER, FORFLYTTELSER OG 
HÆDERSBEVISNINGER

Folkekirken: Pastor Hübertz Knudsen, s. 
af afd. købm. M. Joh. K., kaldet til sogne
præst ved Apostelkirken, Kbh. — Tdl. hjæl
pepræst i Skjern, H. Nielsen, Vissenbjerg, 
kaldet til sognepræst i Krogsbølle, Fyn. — 
Hjælpepræst J. K. Schmidt, Skjern, be
skikket til kaldskapellan i Rind menighed 
med bopæl i Kølkær. — Cand, theol. J. P. 
Korsholm Tolsgaard, Ørum Djurs, ansat 
som hjælpepræst i Skjern.

Folkeskolen: Lærer Jørgen Jørgensen, 
Skjern, udnævnt til skoleinspektør i Bøv- 
ling. — Lærer Holger Bundgaard ved den 
danske skole i Frederiksstad kaldet som 
lærer og seminarist frk. Vera Oldager An
dersen som timelærerinde i Skjern. Aspi
rant frk. Kirsten Hjortshøj fast ansat.

Privat eksamensskole: Lærer H. Berg, 
Skjern Præliminærkursus, og viceskoleinsp. 
P. Chr. Pedersen, fh. Marup, har købt Hjør
ring private Realskole, og førstnævnte god
kendt som eksamensberettiget leder af 
samme. — Overlærer Johs. Knudsen over
tager ledelse af Skjernegnens Præliminær
kursus efter førstelærer Toft, Ganer, og 
faglærer M. I. Larsen antaget som fast læ
rer ved samme.

KFUM og K: Kredssekretær Herbert Nei- 
manas, Thisted, ansat som kredssekretær 
for Skjernkredsen.

Dommer kontor et: Dommer Kalsbøl Mad
sen udnævnt til dommer i Vejle, og dom
merfuldmægtig V. Ravnholdt Rasmussen, 
Nakskov, kaldet til dommer i Skjern. Dom
merfuldmægtig Gjersig flytter tilbage til 
justitsministeriet, hvorefter der kun skal 
være een dommerfuldmægtig i Skjern.

Politiet: Overbetjent Børge Høgh Ras
mussen, Søborg, ansat ved Skjern Politi
station, hvor politibetjent Aage Sørensen er 
udnævnt til overbetjent.

Postvæsenet: Postbud H. C. Husted, Sæd- 
dingruten, afsked med pension. Postbud S. 
E. Nørmark, Finderupruten, forflyttet til 
Sæddingruten. Aspirant H. Bæk Vester- 
gaard ansat ved Finderupruten. Postbud S. 
K. Larsen, Dej bjergruten, afsked med pen
sion. Medhj. Chr. Pagaard, Ganer, udnævnt 
til assistent ved post- og telegrafvæsenet.

Statsbanerne: Overportør A. K. Knudsen 
udnævnt til rangerformand i Struer. Bane
arb. Chr. Thorup afsked med pension.

Telefonvæsenet: Montør Theodor Theils 
forfremmet til overmontør. Distriktsmontør 
H. Bagger forfremmet til telefonformand i 
Randers.

Bankvæsenet: Fru tandlæge Jæger ansat 
som lokal repræsentant for Varde Banks 
Skjern afd.

Biblioteket: Bibliotekar frk. Lis Solmer 
Jørgensen antaget til børnebiblioteksafde
lingen.

Falck-stationen: Leder Børge Bjerg over
tager stillingen som selvstændig stations
leder.

Brandvæsenet: Snedker Vald. Kjær ud
nævnt til vicebrandchef og tømrerne Emil 
Andersen, Lundevej, og Jens Dahl Jepsen, 
Fredensgade, ansat som brandmænd.

Teknisk Skole: Cyklehandler Busk An
dersen, Finderupsvej, ansat som pedel.

Andelsmejeriet: Mejeribestyrer Ørum af
sked på grund af alder og tdl. mejerist i 

Skjern, A. Grønbæk, Fur, ansat som meje
ribestyrer.

Hædersbevisninger : Pens, lærer L. Peder
sen udnævnt til æresmedlem i Soldaternes 
Venner for Skjern og Omegn. Vognmand 
Jens Mikkelsen, graver P. Christensen og 
maskinarb. Ole Sørensen udnævnt til æres
medlemmer af Skjern og Omegns Fjerkræ
klub. Fotograf Graversen tildelt Turistfor
eningens hæderstegn. Organist Niels Aage 
Bundgaard, s. af sognepræst B., tildelt sti
pendium på 3000 kr. af tipsmidlerne.

EKSAMINER OG PRØVER
Lægevidenskabelig embedseksamen: Axel 

Frandsen, s. af købm. H. F., Østergade, v. 
Århus universitet m. 1. karakter og bagefter 
ansættelse som turnuskandidat på Århus 
Amtssygehus.

Cand, økon.: Jens Erik Østergaard, s. af 
lærerinde fru 0., fh. Marup, v. Århus uni
versitet m. 1. karakter.

Maskiningeniør: Robert Lang Jakobsen, 
s. af fabr. Sigurd J., Mellemgade, v. Odense 
Teknikum efter ny retning i produktions
teknik m. 1. karakter.

Telegrafisteksamen: Henning Bach, s. af 
skrædder Hans B., Fredensgade, v. Radio
skolen, Kbh., m. 1. karakter.

Bankeksamen: Halvdan Federau, s. af 
malerm.F., Østergade, og uddannet i Skjern 
Bank, v. Bankskolen m. udmærkelse.

Fotograf eksamen: Hartvig Lauridsen, s. 
af arbmd. Niels L., uddannet i Skjern Foto, 
v. Teknologisk Institut, Kbh.

Lærereksamen: Frk. Vera Oldager An
dersen, Østertoften, fra Esbjerg Aftensem. 
m. 1. karakter.

Sløjdlærereksamen: Lærer Knud Ander
sen, Skjern, fra Dansk Sløjdlærerskole, 
Kbh., med udmærkelse.

Fysioterapeuteksamen: Frk. Lise Jæger, 
d. af fru H. J., Bredgade, og frk. Connie 
Stie Hansen, d. af bankbest. S. H., Bred
gade, på Teilmanns Kursus, Kbh., og begge 
med udmærkelse.

Børnehavelærerindeeksamen: Frk. Karen 
Hansen, d. af produkth. Mikkel H., Øster
gade, fra Jysk Børnehavesem., Århus, og 
bagefter ansættelse ved Holstebro børne
have.

Barneplejeuddannelse: Frk. Kirsten Iver
sen, d. af gdr. H. C. I., Engsig, afsluttet 3- 
årig uddannelse på Blegdamshospitalet.

Organisteksamen: Niels Aage Bundgaard, 
s. af sognepræst A. B., Skjern, v. Musik
konservatoriet, Kbh., med efterfølgende de
butkoncert i Københavns Domkirke med 
meget rosende anmeldelser. — Frk. Anna 
Kaspersen, d. af organist K., Vardevej, og 
uddannet hos moderen, v. Silkeborg Semi
narium m. udmærkelse.

»Fernisering«: Kunstmaler Alfred Lem, 
svigersøn af afd. fru Molly Petersen og rea
list fra Bjerrum, Skjern, debuteret som ud
stillende maler i Århus m. fin kritik.

Studentereksamen: Den matematiske li
nie: Henning Bundgaard (sognepræst B.), 
Leif Bagger Christensen (distriktsmontør 
B. C.), Klaus Fynboe (læge F.), Ruth Grene 
fabr. G.), Per Ingerslev (defektrice fru I.), 
Bodil Katrine Meldgaard Jacobsen (sned
kerm. J.), Eigil Kirkegaard (uddeler K.), 
Ole Guldberg Madsen (herreekvph. M.), 
Ole Christian Søndergaard (viceinsp. S.), 
Bente Wagener (blikkenslager W.), Gert 
Sønderby Willadsen (cigarh. W.), alle ved 
V. G. T.

Realeksamen: Jørgen Merrild Ankersen 
(bogh. A.), Ellen Marie L. Christiansen 
(mælkeh. C.), Tove Engelbreth (møller E.), 
Susan Skouby Holm (slagterm. S. H.), Arne 
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Iversen (gdr. I.), Grethe Kirstine Rosendal 
Jakobsen (elektriker J.), Karen Kristine 
Jensen (arbm. J.), Inge Bente Lindholm 
(direktør L.), Mogens Peder Maimann (ran- 
germ. M.), Else Dorete Mikkelsen (install. 
M.), Doris Nielsen (arkitekt N.), Erik HÜ- 
bertz Olsen (slagterm. H. O.), Birthe Kri
stine Petersen (specialarb. P.), Frank Ger
hard Poulsen (arbm.P.), Svend Kjær Siers- 
bæk (gdr. S.), Elisabeth Kristine Simonsen 
(formand S.) ved Skjern kommuneskole og 
Jens Fynboe (læge F.) ved V. G. T.

Handelseksamen: Jens Jørgen Ammitz- 
bøll, Anni Christensen, Elin Pagaard Chri
stensen, Henning Harboe, Bodil E. Jensen, 
Mogens V. Pedersen, Hardy R. Christensen, 
Birta R. Hedegaard, Evy Høgfeldt, Ingrid

i årets løb bøbe
December 1956: 8. Fabrikant Lars Carl

Jensen, Østergade, 77 år. — 10. Enke efter 
gdr. Hans Sejrup Hansen, Christine Karo
line, f. Jensen, Engsiggade, 71 år. — 20. 
Enke efter togfører Chr. Pedersen, Ane, f. 
Ronalt, Jernbanegade, 77 år. — 23. Enke 
efter gdr. Søren Bagge Pedersen, Ganer, 
Ane, f. Hansen, Pileallé, 76 år.

Januar 1957: 1. Arbmd. Søren Nielsen, 
Østergade, 84 år. — 10. Sognepræst Søren 
Nielsen Sørensen Gundtoft, Kbh., forh. 
Skjern, 62 år. — 19. Fhv. slagterm. Christian

Ingvard Beiter, Parkallé, 75 år. — 27. Enke 
efter slagterm. Anders M. Andersen, Ane, 
f. Christensen, De gamles Hjem, 75 år. — 
Fru postm. Frost, Kbh., fh. Skjern, 88 år.

Februar: 8. Skrædderm. A. J. Langes hu
stru, Birgitte Rasmine Margrethe, f. Alex- 
andersen, Engsiggade, 76 år. — 8. Tømmerh. 
Otto Viggo Bank, Kbh. 64 år. — 16. Fhv. 

Iversen, Inger Jensen, Henning Kragelund, 
Inge Lysgaard, Ingrid Fensteen Madsen, 
Kurt L. Mikkelsen, Allis A. Nielsen, Inge 
M. Nielsen, Inger V. Nielsen, Ester Old Nør- 
mark, Jens Herborg Olesen, Kirsten F. Pe
dersen, Ulla Risvig ved Skjern Handels
skole.

Svendeprøve: Mekaniker Willy Larsen 
hos autoforhandler Frahm, Vardevej, mø
belpolstrer Vagn Aage Eriksen hos sadel
mager Rasmussen, Østergade, elektriker 
Jens Olaf Clausager hos Bonde & Co., Bred
gade, automekaniker Arne Nielsen hos 
Skjern Motorkompagni, snedker Jørgen 
Riisager Christensen hos O. Bank Larsen, 
Torvet, elektriker Johannes Møller hos P. 
Gahner Larsen, Jernbanegade.

købm. Mette Jensen Tang, Vardevej, 73 år. 
— 22. Pens, lærer Niels Christian Nielsen, 
Bredgade, 82 år.

Marts: 9. Pens, lærer A. Edsen Johansen, 
Jelling, fh. Skjern, 94 år. — 13. Renten. 
Anne Mette Hansen (Holm), f. Jensen, GI. 
Præstegaard, 86 år. — 19. Enke efter arbmd. 
J. Knudsen, Østergade, Maren, f. Christen
sen, De gamles Hjem, 84 år. — 19. Fhv. gdr. 
Andreas Jensen Møller, GI. Præstegaard, 84 
år. — 19. Husejer Maren Laursen, Kjærs 
Allé, 66 år. — 26. Enke efter snedker Hans 
Thøstesen, Engsiggade, Abelone, f. Madsen, 
De gamles Hjem, 81 år. — 26. Arbmd. Chri
stian Jensen Bilberg, Vestergade, 61 år. — 
26. Enke efter apoteker Vogensen, fh. 
Skjern, Ellen, f. Thomsen, Svendborg, 75 
år.

April: 10. Pens, remisearb. Marius Jørgen-

Jensen (Søe), Pileallé, 100 år. — 20. Fhv. 

syerske Johanne Christiansen, Aahvile, 87 
år. — 23. Tricotageh. Niels Thorv. Marinus 
Thomsen, Østergade, 70 år. — 26. Fhv. hus
bestyrerinde Mette Christensen, De gamles 
Hjem, 79 år. — 27. Hønseriejer Hans Chri
stian Hansen, Marupvej, 55 år. — 28. Direk
tør H. A. Lillelund (s. af afd. overlærer L., 
Skjern), Kbh., 46 år.

Maj: 4. Vognm. Poul Poulsens hustru, 
Gerda Irene, f. Christensen, Kongevej, 38 
år. — 17. Agent Olaf Hauchs hustru, Ane 
Kathrine, f. Jørgensen, Bredgade, 78 år. — 
26. Fabrikant Niels Møller Thomsens hu
stru, Anna Maria, f. Nielsen, Vardevej, 28 
år. — 27. Landm. Jens Arbjerg Jespersen, 
Vraa, 72 år. — 30. Fhv. gdr. Christian Jen
sen Ager, Hedeby, 92 år.

Juni: 1. Malerm. Niels Herborg Pedersen, 
Nylandsvej, 69 år. — 8. Tømrerm. Anton 
Andersens hustru, Karen Sophie Dorthea, 
f. Christensen, Nygade, 68 år. — 9. Enke 
efter Jens Kirkegaard, Ane Marie, f. Niel
sen, Nylandsvej, 94 år. — 12. Fhv. købm. 
Thomas Nielsen Thomsen, De gamles Hjem, 
74 år.

Juli: 8. Pens, banearb. Valdemar Rasmus
sen, Borris, fh. Albæk, 77 år. — 19. Pens, 
banefmd. Laurits Emil Jensen, Vestergade, 
71 år. — 24. Arbmd. Christen Astrup Nør
gaard, Østergade, 69 år.

August: 15. Pens, overpostbud Andreas 
Theodor Marinus Andreassen, Pileallé, 68 
år.

September: 5. Gdr. Anton Pedersens hu
stru, Jensine Kristine, f. Jørgensen, Dal- 
gaarden, Skjern Birk, 62 år. — 8. Gdr. An
ders Handrup Thygesen, Aanum, 78 år. — 
20. Fhv. plejer Mads Christ jan Kristensen, 
Aahvile, 83 år. — 29. Husejer Anne Marie 
Hansen, GI. Præstegaard, 83 år.

Oktober: 1. Enke efter fhv. plantør P. 
Nørrum Pedersen, Mette Cathrine, f. Niel
sen, De gamles Hjem, 93 år. — 2. Arbmd. 
Jens Asmus Nielsen, Vejlen, 61 år. — 13. 
Redaktør Jens Søndergaard Jespersen, Her
ning, 48 år. — 14. Enke efter murer Hans P. 
Hansen, Stauning, Mette Marie, f. Nielsen, 
Østergade, 81 år. — 20. Lagerforv. Kristian 
Herman Hansen, Vestergade, 62 år. — 23. 
Pens, landpostbud Anton Marius Johnsen, 
Klostervej, 79 år. — Fabriksarb. Astrid 
Hansen (d. af fru Johanne H., Marupvej), 
Odense, 34 år.

November: 2. Fhv. gdr. Jacob Jacobsen 
(Egeriis)s hustru, Inger Kathrine, f. Jen
sen, Marup, 71 år. — 12. Pens, lærer Laurids

Mikkelsen Pedersen, Fredensgade, 67 år. — 
12. Enke efter tømrer Karl F. Hansen, Anna 
Kathrine, f. Christiansen, De gamles Hjem, 
80 år. — 20. Fhv. husmand Anders Bech, 
Vestergade, 83 år. — 27. Fhv. gdr. Laurids 
Dideriksen, Vestergade, 72 år. — 28. Enke 
efter giarm. Fr. Jensen, Bertha, f. Christen
sen, Søndergade, 80 år.
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Kaffe . konfekture 

tobak . cigarer

Telefon 461

OLIEFYR ■ FJERNSYN - KØLESKABE

J. Jacobsens 
Boghandel
Skjern

Telefon 16

MARTIN 
JENSEN

Tlf. 139

Cykler og knallerter

Skjern 
Fjerkræslagieri
Telefon 91

FJERKRÆ 

OG 

KANINER

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

det bedste.

SLAGTER OLSEN
Telefon 219

NYE MASKINER

HAR VI I EF T ER A ARE T

F A A E r I N S T A L L E R E I

oc; vi c; L æ der o s m e g e t r i l ,

NAAR DE HAR STAAET DE R ES PRØVE,

A T F O R 1 Æ L L E D E M O M ,

H V O R D A N VI YDERLIG E R E K A N

S P A RE 1 ID FOR D E M

J. STRANDBYGAARD S

BOGTRYKKERI

TELEFON 2 2



Benyt Byens eneste lokale Bank
Enten det drejer sig om Indskud eller Laan, saa kom ind og tal med os om Sagen.

Vi er altid rede til at yde Dem den bedst mulige Betjening.

AKTIESELSKABET

Skjern Bank
Telefon 4 og 304 — Kontorer i Borris og Trold hede




