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ÅRET RUNDT
Ved lærer JENS C. ANDERSEN, Lundenæs.

1958 vil glide ind i Skjern sogns historie 
som året, da Skjern by blev købstad, og det 
tør nok antydes, at dagen blev fejret med 
al den festivitas, en sådan lejlighed behø
ver. Og i aviserne var vi rigtig i vinden. 
Skjern med j og kongeligt privilegium.

December 1957: 1. Adventsfesten for me
nighedsrådets uddeling ved sømandsmissio
nær Lodberg Jensen, fru Habersåt, Lemvig 
(solosang) og kommuneskolens pigekor 
samler Missionshotellets sal fuld, og kriste
ligt strengekor med 100 deltagere samler 
600 tilhørere i missionshuset i Nørregade. — 
2. Adventsfesten på De gamles Hjem ved 
pastor Siersbæk og sekretær Neimanas sam
ler 135 af byens ældste generation. — 
Brugsforeningen har med sine 408 mdl. om
sat for 917.000 kr. og udbetaler 5 % i over
skud. — 5. Canadaaften i Folkepensionist
foreningen.— 6. Juleudsmykningen stråleri 
al sin glans. — Brugsforeningerne i Skjern 
og nabosogne samler 300 til husmoderdag 
med foredrag: »Er vore indkøb og husfø
relse tidssvarende?« samt demonstration og 
film. — »Julens Glæde« uddeler 82.000 kr. 
til 502 sparere. — 10. Sognerådet bevilger 
8.400 kr. til Teknisk Skole, der med cen
tralskolen har 262 elever, og 43.469 kr. til 
Skjern Bibliotek og Børnebibliotek. De nød
vendige overenskomster mellem sognerådet, 
DSB og rutebilejerne angående rutebilsta
tion er nu godkendt og underskrevet. — 16. 
—18. Session, hvor så godt som alle mødte 
til middag og underholdning ved soldater
missionens sekretærer Bæhrenholdt og Ri
berholdt. — 21. Skjern Arbog udkommer. 
— Posthuset har i dagene 11.—22. dec. 
stemplet 49.330 afgående breve, og der har 
været 2992 afgående pakker og ankommet 
3919. Endvidere er der i december solgt 3740 
julemærker og frimærker for 53.970 kr. — I 
1957 har sygeplejeforeningen haft 14 kiste
lægninger og 3000 sygebesøg trods husmo
derafløsning. — Falck har kørt 48.540 km til 
2041 udrykninger. — Regnmængden var i 
årets løb 690 mm, hvilket er 24 mm under 
det normale. — På slagterierne blev der 
slagtet 280.993 svin og 44.501 andre dyr en 
opgang på henholdsvis 24 og 1,5 %. — Sam- 
lestalden har rekordtilførsel på 19.086 dyr 
og udbetaler 15.294.000 kr. til leverandø
rerne og 6 % til aktionærerne. — I 1957 blev 
der født i Skjern sogn 37 drenge og 42 pi
ger, døbt 47 drenge og 43 piger, konfirmeret 
50 drenge o' 53 piger, viet 26 par, død 19 af 
mandkøn cg 18 af kvindekøn, begravet 28 
af mandkøn og 20 af kvindekøn. Der har 
været 3653 altergæster i sognemenigheden 
og 465 i valgmenigheden. Menighedsrådet 
havde til juleuddelingen 1140 kr.

Januar 1958: 2.—3. Statsradiofoniens fore
dragschef Hans Sølvhøj, forstander Gunnar 
Rasmussen, Danebod Højskole, og forfatte
ren Pians Poulsen taler ved ungdomsfor
eningernes nytårsmøde (Borris-Videbæk

UNDSKYLD, 
at årbogen denne gang 

er stærkt forsinket.

Så blev Skjern

KØBSTAD
Og det skete med bravour!

Både under og før festlighederne var Skjern godt stof — ikke blot i vor 
egen hjemlige presse, men også i alle landets større dagblade. Der var reporta
ger, interviews, ledende artikler og masser af billeder. Det kunne være fristende 
at plukke lidt af den »blomsterkost«, der for øjeblikket ligger på mit arbejds
bord, men da der er surt og sødt imellem hinanden, skal vi afholde os fra at 
røre den for meget.

Sidste gang Skjern på lignende måde gik landet rundt, var for seks år siden, 
da turistforeningen efter en menneskealder lang strid fik det jyske J fisket 
frem af stednavneudvalgets arkiv. Det er da dette Skjern, der nu blev køb
staden i det vestjyske Bølling herred.

At en købstad var ved at fødes, var også en begivenhed af rang, da det er 
37 år, siden vort land sidste gang bar et sådant barn til verden. Så var der 80 i 
flokken, men man kan vist uden videre vrøvl fjerne den ene fjerding, når det 
gælder anselighed og størrelse. Turistforeningen tror stadig på »storken« og fik 
travlt med at få udstoppet et værdigt eksemplar af de fine fugle, der også har 
været med til at gøre byen berømt. Så kunne det nye råd have den i ryggen som 
en slags mascot. Radioen forsøgte sig med at føre Skjern ind på »den folkelige 
bølgelængde«. Men Kryger tog næppe så mange kegler på sin reportage som 
lærer Lillelund med sit nænsomme og levende foredrag om sin fødeby.

Der var også fødselsveer at spore under den noget langvarige proces. Adskil
lelsen fra det moderlige amt blev ikke så smertefri, som man fra først af havde 
været frimodig nok til at vente. Først fastsatte man honoraret til henved 
% mill, kr., der senere nærmede sig betænkeligt nær millionen, som det gennem 
aftrapningstiåret med påløbne renter langt vil overskride. Den stedlige styrelse 
havde ønsket den store begivenhed fremmet til 1957, men ministeriet mente, det 
var nok så passende med et nyvalgt råd ved roret. Og hvorfor forhaste sig. Der 
kunne måske blive lejlighed til for en minister mere at komme med til gildet. 
Og det blev der.

Forløsningen skete ikke just ved kejsersnit, men med kongelig underskrift 
under en af de mindste love, der er vedtaget i en dansk rigsdag. Vedtagelsen 
var da også sket med alle stemmer, og der forelå allerede meddelelse herom ved 
sognerådets sidste nytårsmøde. Man følte sig dog ikke foranlediget til at invi
tere kongen med til festlighederne, som offentligheden så småt var begyndt at 
ane blev noget med middag og frokost, da formanden var begyndt at invitere 
andre eminente personer.

Nok var der underskrift med kongelig ført pen, men ingen kgl. privilegier 
følger med mere, så man må selv se at finde ud af, hvilke fordele man kan nyde 
derved. Vi har altid selv måttet feje for vor egen dør, men nu må vi — bystyret 
— bestemme, hvilken skorstensfejer vi vil have. Og så er vi dog ved at gøre
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ham arbejdsløs med fjernvarme. Efter den nye beværterbevilling kunne Hotel 
Skjern uden sværdslag få den bevilling, som Højskolehjemmet ved en beun
dringsværdig personlig indsats ikke fik. Lærerne får borgmesterens underskrift 
på kaldsbrevet i stedet for amtmandens. Og sådan er der så meget! Om det får 
+ eller 4- som fortegn, afhænger af ens egen indstilling.

Det blev af og til kraftigt understreget, at det ikke kostede noget at blive 
købstad. Da kommunens budget blev fremlagt til 1. behandling, udtalte forman
den bl. a.: >Det er med en vis højtidelig følelse, vi forelægger budgetforslaget 
denne gang. Det er det første købstadbudget, og dermed er overgangen begyndt 
at virke i praksis. — Jeg synes, man om dette budgetforslag kan sige, at det er 
sognerådets svendestykke, og at rådet har bestået med glans.«

Det kommunale valg blev så denne gang et byrådsvalg med en usædvanlig 
fremgang for Venstre, der fik 6 af de 11 mandater. For landboerne blev det en 
efter forholdene forventet nedgang, så de kun fik 1 mandat af 11 mod før 2 af 
9. Senere fulgte det konstituerende møde, og det blev ingen overraskelse for 
vælgerne, at O. K. blev valgt til borgmester.

Ved det sidste sognerådsmøde udtalte formanden: »Skjern sogneråd har hidtil 
virket efter landkommuneloven af 1868, og de foregående sogneråd har gjort et 
stort og dygtigt arbejde for kommunen og dens beboere under denne lovs vilkår. 
Det er deres indsats, vi bygger videre på, og vi vil gerne på denne måde mindes 
disse mænd og deres arbejde, og jeg vil bede mine kolleger her rejse sig i ærbø
dighed for dem, hvis arbejde gik forud.« Med denne højtidelighed afsluttede 
Skjern sogneråd sit arbejde. I det lille formandskontor hang en række portræt
ter af formændene fra 1868 op til nutiden. Kun de sidste par stykker manglede. 
De udpræget vestjyske ansigter vidner om en indre styrke og fromhed. Formo
dentlig følger de med ind i borgmesterkontoret eller i den nye byrådssal, og 
hvorfor ikke — sammen med sognerådets gamle bibel.

Et særligt festudvalg bestående af disponent Knud Thorkild Nielsen, bogbin
der Peder Haahr, installatør Hans Bank Rønne, kommunebogholder A. Anker
sen og bogtrykker Erik Strandbygaard, tilrettelagde festen, så sognerådet kunne 
nøjes med at foreslå og godkende. Udvalget kunne selvfølgelig ikke klare de

hovedkreds). — Ved Indre Missions nytårs
fest taler pastor Gjærulf Larsen og frue, 
nyt årsgaven bliver på 1064 kr. og DMS-kol- 
lekten ved højmessen på 595 kr. — 13. Ved 
Bl A Kors-nytårsfesten taler sekretær Ch. 
Hansen, og der indsamles 760 kr. — Falcks 
entreprenørafdeling i Vejle løfter de 4 
tons 10 m lange betonbjælker op på den 
nye skolefløj. — 14. Biskop Dons Christen
sen samler ca. 300 tilhørere ved ungdoms
foreningens møde. — Fjernvarmen er ned
sat fra 2,00 til 1,60 kr. — Kommunen har 
fået ny materialebevilling på 650.000 kr. til 
skolebyggeri, heraf de 400.000 kr. til Kirke
skolen. — Sognerådet er velvillig over for 
fodgængerovergange og bevilger 1 kr. pr. 
indbygger til VJ-planen. — 24. På andels
mejeriets generalforsamling stemmes et for
slag om søndagsdrift ned. — 25.—26. I. M.s 
mandslejr har ca. 80 deltagere.

Februar: 2.—9. Missionsugen på Finde- 
rupsvej har trods dårligt vejr og føre godt 
besøg. — 4. Vellykket aften med Jens 
Astrup i Turistforeningen, hvor han for
tæller om sin Amerika-tur. — 10. Den vold
somste snestorm i mange år standsedes 
pludseligt af tøvejr. — Ved Handelsforenin
gens generalforsamling efterlyses et er- 
hverskontor og en erhvervschef. — 11. Sog
nerådet fremlægger det første købstadbud
get med en ubetydelig stigning og vedtager 
at lade St. Nørgaard nedrive. — Et selvbe
staltet udvalg får opstillet 5 byrådskandi
dater på en upartisk ungdomsliste. — 15. 
Skjern Banks omsætning er i det forløbne 
år steget med 39 mill, til 635 mill, og der
med fordoblet i de sidste 7 år, der udbetales 
8 % i udbytte. — 18.—24. Luth.s Missionsfor
ening missionsuge. — 22. Røde Kors starter 
en indsamling til et fjernsynsapparat på De 
gamles Hjem. — 23. De ca. 3000 bøger, Ths. 
Chr. Hansen, Hoven, har skænket Historisk 
Samfund, flyttes til Skjern Bibliotek. — 
Ungdomslistens vælgerforening har holdt 
stiftende generalforsamling, den optager

ALLE UNGE BØR HAVE KONTO I SPAREKASSEN

Sparekassen er nemlig det billigste mellemled mel

lem sparer og låner ... og De får eventuelt også 

engang brug for at låne

Byens og egnens ældste pengeinstitut

SKJERN OG OMEGNS SPAREKASSE
Telefon 207 . Kontortid: 930-li30 og 133O-16°° lørdag 93°-ll30
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medlemmer fra 18 år og opad og vil ud
sende valgavis. — Falck har i februar haft 
den travleste måned i mange år.

Marts: 2. Udsendelsesfest i Luth. Missions
forening for sygeplejerske frk. Stinne Chri
stensen og diakon A. C. Sørensen og hustru 
som missionærer til Afrika. — 3. Sk jern
kredsens mindesten for Sigurd Berg flyttes 
om i anlægget. — 4. Flagene er oppe fra 
morgenstunden, og en tilslutning på 86,6 % 
til det første byrådsvalg giver Venstres by
liste en fremgang på 106 %, men inden valg
handlingen er forbi, skræmmes vælgerne af 
falsk luftalarm på grund af forkert tilslut
ning og indsnigende kulde på grund af 
sprængt stikledning fra fjernvarmen, og 
kvarteret syd for Søndergade med Kirke
skolen, Aldersrenteboligen og De gamles 
Hjem må undvære varme et godt stykke op 
ad næste dag. — 5. Auktion over hittegods 
og andet løsøre samler stort, købelystent 
publikum. — Falck vil indføre ny kunde
service: dunke med 20 liter brændselsolie 
til hjælp i akut situation. — 8. Skjern pla
cerer sig fint i oplandstumeringen blandt 
15 klubber med 228 skakspillere. — 9. Tu
ristbureauet »Sønderjyden« med filmsfore
draget »Drømmebilleder« fra fremmede 
egne. — 10. Landsskolescenen får succes på 
Henrik Hertz: Sparekassen. — Stiftende ge
neralforsamling i »S. G.-venner«. — Velbe
søgt basar i KFUM og K’s Idræt ventes at 
give 1000 kr. i overskud. — 14. Festlig åb
ning af »mejeririgtig« udstilling med ca. 
4000 gæster. — Efter forceret slid slutter 
sognerådet ligningen. — Ny boring på Mar
kedspladsen skal afskaffe vandrestriktio- 
neme. — På grund af frost aflyser S. G. sæ
sonens første fodboldkamp. — Under for
årsmanøvren går en af hærens panser
vogne op i flammer i Marup. — 15.—16. Fin 
og alsidig gymnastikopvisning af 2. hoved
kreds’ 37 hold med 900 deltagere. — 17. Sol
datersekretær Riberholdt-Hansen taler ved 
Unge Hjems after?.. — Kommunen har atter 
erklæret rotterne krig, og festudvalget har 
travlt med købstadforberedelserne, så selv 
storkerederne må holde for. — 22. Stiftende 
generalforsamling i A/S Skjern Højskole
hotel med udlevering af aktiebreve til i alt 
80.000 kr. — 24. Sygekassen vedtager visse 
lovændringer. — 31. Skjerns sidste sognedag 
med købstadens fødselstime er et kapitel 
for sig.

April: 1. Lige oven på festlighederne duk
kede så skattelisten op, hvorefter 2.447 
skatteydere må betale 1.636.674 kr. i ind-

mange detailprojekter selv, men måtte »udlicitere« arbejder til andre af byens 
borgere for at få det store festarrangement til at klappe til punkt og prikke.

Allerede 14 dage før festen åbnedes billetsalget i bureauet i socialkontoret, 
hvor der kunne købes et begrænset antal billetter à 20 kr til festmiddagen, à 
6 kr. til teatrets festforestilling, à 2 kr. til aftenunderholdningen i cirkusteltet og 
à 1 kr. til koncerten i kirken. For børnene averteredes der gratis adgang om 
eftermiddagen til underholdning i teltet og to forestillinger i biografen. Hele 
arrangementet var naturligvis i første række tiltænkt beboerne i Skjern by og 
nærmeste opland.

SA OPRANDT DEN STORE FESTDAG

— den 31. marts 1958 — med strålende sol og — bidende kulde. Fra morgen
stunden havde Skjern by sit glade smil på. Over alle indfaldsveje var spændt 
transparenter med ordene: Velkommen til Skjern — landets yngste købstad. 
Kl. 8 hejstes flagene overalt. En halv time senere samledes sognerådet på kirke
gården, hvor formanden nedlagde kranse på tidligere sognerådsformænds, amts
rådsmedlemmers og Skjerns første borgers (skomager Ou tzen) grave. Desuden 
blev der af postmesteren i Jelling, der er født i Skjern, lagt en krans på lærer 
Edsen Johansens grav.

Morgensolen skinnede i det skønne, gamle kirkerum med det smukt pyntede 
korparti, hvor byens skoler, ungdomsforeninger og ungdomskorps stod fanevagt. 
Pastor Bundgaard prædikede over ordet: Søger først Guds rige. — Math. 6, 33.

Gaver og blomster hobede sig op på kommunekontoret, hvor den kommende 
borgmester tog imod og holdt en kort tale for bogtrykker J. Strandbygaard, der 
har gjort et stort arbejde for Skjern by. Trængslen var til sidst næsten ved at 
stoppe det hele. Over alt var der gæster, fjernsyns- og pressefotografer og jour
nalister fra alle egne af landet. Under receptionen blev der serveret vin og 
kransekage, og bagefter samledes gæsterne til frokost på Grønlunds Hotel. Ca. 
200 gæster samledes om de festligt pyntede borde i hotellets to sale — og 23 
talere havde ordet.

Vognoptoget blev nok dagens muntreste og populæreste indslag i festen. Det 
fyldte 600 m på den 2 km lange rute fra byskolen til Karen Madsens plads. De 
67 vogne, der repræsenterede erhverv, institutioner etc., var udtryk for lige så 
mange ideer. Forrest kom D.S.B.s babytog, fyldt til randen af børn, efterfulgt af 
jembaneorkestret — det længste tog, der nogen sinde har kørt med ene skjern- 
boere. Der var turistforeningens stråtag med storkerede og Skjemnøgle og 
brandsprøjte fra 1914 med uniformsklædte brandmænd mellem de mange andre.
Og ind imellem gik ungdomskorps i galla, orkestre og musikkorps.

Optoget tog ca. en time, og børnene styrtede nu ind i det store cirkustelt til

Skjern kommunale 
Mellem-og Realskole 

modtager

OPLANDSELEVER 

tu 

mellem- og realskolen

Indmeldelse til skoleinspektøren

Skjernegnens 
Præliminærkursus

2 - å r i g t

*

Henvendelse til

lærer Johs. Knudsen, Østre Allé 4,

tlf. 639
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eftermiddagens underholdning, hvor Arne Honoré stredes med kulden om inter
essen. Efter et par timer med Peter Kitter, Poul Olsens orkester, »Four Jacks«, 
troldmanden Truxa og en »Hvem ved hvad« ville jubelen næsten ingen ende 
tage. Om aftenen løb det samme program over scenen for voksne, dog tilkædet 
en del andre kunstnere og enkelte nye numre.

Der var stormløb på biografens to eftermiddagsforestillinger af Gøg og 
Gokkes »Det glade vanvid«. Der kunne simpelthen ikke presses flere ind.

Missionshotellet dannede en smuk ramme om kommunens store festmiddag 
om aftenen, hvor 260 gæster var samlet for at hylde den vordende købstad i den 
blomstersmykkede sal. Musikdirektør Kousgaard Mikkelsens orkester tryllede 
ekstra feststemning frem, og kgl. skuespiller Albert Luther læste Hans Hartvig 
Seedorffs prolog til den nye købstads ære. Under den 4 timer lange middag talte 
indenrigsminister Søren Olesen, amtmand Sommer Andersen, fhv. indenrigsmi
nister Carl Petersen, Skjem-kredsens folketingsmand gennem mere end 20 år, 
fhv. minister Jens Sønderup, formand for Bølling-Nørre Herreds Kommunalfor
ening, gdr. Anton Randeris, Faster, og formand for Den danske Købstadforening, 
borgmester Wolhardt Madsen, Skive, m. m. fl. Under middagen blev sunget 
lærer Edsen Johansens smukke Skj em-sang og en ny Skj em-sang af bogbinder 
P. Haahr i fornemt tryk, henholdsvis fra Guilanders og Strandbygaards bogtryk
keri. Den københavnske student Karsten Kunow bragte en række parodierede 
»politikeres hilsen« til Skjern, og ved hotellets isanretning lyste S-K-J-E-R-N 
i iskrystaller. Til slut læste disponent Knud Thorkild Nielsen »Den politiske ce
mentstøber« fra »Kjøbstadtidende«, der i dagens løb var udsendt til alle hjem i 
kommunen, hvor det overdådige og vittige blad vakte megen morskab. Bladet 
bragte endog et billede af festfyrværkeriet forud.

Håndværker- og industriforeningen samt borgerforeningen fejrede festen på 
Grønlunds Hotel med spisning og efterfølgende bal og optræden af skuespilleren 
og parodisten Peter Kitter. Her blev endnu en ny Skjem-sang af E. Dyrsøe 
lanceret.

Til Det kgl. Teaters festforestilling var teatret fyldt til sidste plads. Pro
grammet bød på Finn Methlings skuespil »Rejsen til de grønne skygger«, John 
Taras ballet »Variationer« og Gustav Wieds lille komedie »Skærmydsler«.

Omkring 800 mennesker fyldte det gamle kirkehus, der til koncerten var 
pyntet med røde og hvide nelliker. De medvirkende, organist Niels Aage Bund
gaard, Sønderborg, koncertsanger Mads Sand, Tønder, og musikdirektør Alfred 
Kousgaard, Skjern, udgjorde i musikalsk henseende en harmonisk og fint af
stemt treklang.

Afslutningen på de store købstadfestligheder overgik enhver forventning. Da 
fakkeltoget ved 23-tiden ventedes, var tusinder samlet for at se de 400 repræ-

RINGKJØBING BANK A/S
SKJERN AFDELING

TELEFON 600

Aktiekapital og reserver: 3 millioner kr. — Alle bankforretninger udføres

komstskat til kommunen, skønt lignings
procenten forblev uændret; men over en 
femtedel af skatteyderne skal dog betale 
mindre end en daler hver. — 9. En morsom 
reklameaften i smalfilmsklubben. — 10.
Folkepensionistforeningen har nu 108 med
lemmer. — 12. Storken er kommet og har 
taget reden hos Finderup Bagger Jensen i 
besiddelse. — 15. Ved det første byrådsmøde 
tages den nye sølv-dirigentklokke i brug, 
idet borgmesteren rejser sig og holder sin 
velkomsttale. — Ministeriet har godkendt 
den nye beværtervedtægt med 3 spiritusbe
villinger. Samtidig er der givet 10 afholds- 
bevillinger. — 18. Licitation over Kirke
skolens udvidelse. — Den verdensberømte 
organist, professor Tagliavini, Italien, bræk
ker ved et biluheld i Bredgade to fingre.
— Aktietegningen til Industrigården be
gyndt. — 21. Forældrekredsene indstiller til 
skolekommissionen. — 23. Interessentskabet 
»Skjern Rutebilstation« vedtager planerne.
— Udvalget for friluftsbadet har købt en 
grund på y2 ha øst for stadion. — 30. Syd
vestjysk missionær- og præstekonvent fej
rer 50 års jubilæum i Skjern med Chr. Bar
tholdy som taler.

Maj: 8. Galster-møde med forstander 
Folke Trier som taler og 30 tilhørere. — 10. 
Hjemmeværnet tager på instruktions-week
end i Hoverdal. — Så faldt de sidste træer 
på den nye rutebilstation på nær bøgen ved 
toldbygningen. — 10. FDF-forårsfest med 
ca. 300 forældre og drenge. — 12. Fra dato 
kun 50 km’s fart gennem Bredgade. — 13. 
Byrådet afviser en ansøgning fra de land
økonomiske foreninger i amtet om nedsæt
telse af ejendomsskatter for landboerne, da 
de er lave i forvejen. — Politimesteren har 
godkendt to fodgængerovergange i Bred
gade, og undervisningsministeriet har god
kendt to nye lærerembeder. — I Skjern å 
udsættes 60.000 stk. yngel af havørred og 
laks. — 16. Vellykket forårsmøde for KFUM 
og K med japanmissionær Melchiorsen og 
generalsekretær Ev. Christiansen som ta
lere. Der indsamles 998 kr. ved højmessen 
til hedningemissionen og ved mødet og af
tengudstjenesten 1481 kr. til de unges 
kredskasse. — 16 Ku-kux-klan-klædte rea
lister fører den sidste skoledag tyrannerne 
(lærerne) til retterstedet, hvor det ender 
med et muntert kaffebord. — 19.—20. Ev. 
luth. Mf.s årsmøde, hvor bl. a. missionær
parret Jønsson, Ethiopien, taler. — 20. Ge
neralfors. i Sønderjysk Forening med lys- 
billedf or edrag af rejseinspektør Rubeck; 
fadderskabsforeningen fra 1948 indlemmes 
i S.F. — Stadig 20% arbejdsløshed i Skjern.
— Byens mælkeforbrug er steget til 1352 
liter daglig, eller 0,31 liter pr. indbygger. — 
30. Lodsejermøder om Skjernådalens afvan
ding.

Juni: 7. DMS-udsalg med missionær 
Bitsch som taler, 1000 deltagere og en brut- 
to-indtægt på 4600 kr. — 8. Indre Missions 
sommermøde med pastor Gordon Andersen, 
Venø, og missionær David Hansen, Nr. Als
lev, som talere, kollekten ved gudstjenesten 
1647 og ved mødet 882 kr. — 10. Sognerådet 
bevilger 900 kr. til turistforeningens nye 
brochure og 100 kr. til Dansk Skolescene. —
— Lærerinde frk. Karen Dalgaard Jensen, 
datter af bankkasserer Aitsi Jensen, Skjern, 
har fået bevilget 3 mdr.s ophold i USA, 
hvor hun sammen med 49 andre unge fra 
Europa skal lede en spejderlejr på 200 del
tagere. — 13. Byskolens tre yngste klasser 
med ca. 250 børn på skovtur til Varde. — 
14. Skattebilletterne udsendes. — 70—80 %
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af skolebørnene vil benytte købstadrettig
heden til at komme ud på feriebillet. — 
Sygeplejeelev Birthe Søndergaard, datter af 
viceinspektør S., Skjern, har skrevet faglig 
artikel og derpå udtaget sammen med 8 
andre elever til at deltage i nordisk syge
plejekongres. — Lagerexp. Knud Bech An
dersen, søn af fru B. A., Vestergade, vender 
hjem fra Canada, hvor han i godt et år har 
arbejdet ved Vancouver Motor Compagni 
for at lære sproget. — Tremandsudvalg fra 
Carlsbergfonden forhandler med kasse- og 
regnskabsudvalget om mulighederne for, at 
fonden vil skænke en skulptur til opstilling 
på en fremtrædende plads i byen. — Bevil
lingsnævnet godkender spiritusbevilling til 
Højskolehjemmet. — 23. Byrådet tilbyder 
en grund på 30 td. Id. i Albæk til KFUM’s 
sociale arbejde til en arbejdsteknisk ung
domsskole. — 25. Smuk og festlig afslutning 
på skoleåret, der slutter med fakkeltog og 
båltale i skolegården ved inspektør E. Søn
dergaard. — 26. En dejlig udflugt til Jelling, 
Vejle og Tirsbæk for 636 af byskolens ele
ver slutter om fanen i skolegården, hvor 
der uddeles 164 idrætsmærker og -diplomer.
— 28. Teknisk Skole slutter af med sidste 
hold og har i alt haft 185 elever på central
skolen for mekanikere, smede- og maskin
arbejdere, 27 i det evt. sidste hold elektri
kere og 69 i øvrige fag, i alt 281 elever.

Juli: 1. Rejsegilde på Industrigården. — 
Paskontoret har siden april udstedt ca. 300 
pas. — Campingpladsen er blevet yderst po
pulær. — 7. Ca. 270 med på de ældres ud
flugt til Toftum Bjerge. — 8. Karl Fjord 
Jensen vælges som byrådets repræsentant i 
amtets skoleråd. — 13. FDF drager på tysk
landstur med 35 drenge og førere. — 14. 
Museets formand meddeler ved generalfor
samlingen, at den nye lov vil føre museet 
ind i et betydeligt rarere plan. — 15. KFUM 
og K har besøg af den økumeniske arbejds
lejr i Lem. — 17. Kasserer Erik Jørgensen 
fanger en laks på 23 pund i Skjern å. — 
Københavnsk rejseleder besøger hver uge 
Vestjylland med indtil tre dages ophold i 
Skjern — Konsulent Vadgaard har ladet 
lave en tryksag om Skjernå-proj ektet i 1000 
ekspl. — 21. Campingpladsen har indtil dato 
haft 408 telte på pladsen, hvilket er rekord
besøg. — FDF sender 70 pilte på sommer
lejr ved Vejle fjord. — 24 firmaer er ind
meldt til Sk jern-stand på årets købestævne.
— Civilforsvaret årsag til en standsning af 
arbejdet på Kirkeskolen, da det ønskede en 
ændring i Kommandocentralen. — 24. Ev. 
luth. Mf. indleder 4 dages ungdomslejr med 
ca. 50 deltagere. — 31. Der er trængsel i 
Skjerns store stand ved købestævnets åb
ning, og handelsminister Kjeld Philip får 
overrakt Sk jern-nøglen.

August: 1. Højskolehotellet åbner efter 
modernisering som »Hotel Skjern« med be
værterbevilling og ny vært. — 4. Stort ung
domsstævne i Luthersk Missionsforening. — 
6. Minder og messingtrut — historien om 
fornemt englænderbesøg i to Lanchester- 
biler fra 1909 og 1913. — 10. På købestaév- 
nets Sk jern-stand uddeles 500 lyngbuketter.
— 12. Natlig lynildsbrand i Albæk skole. — 
Abningshøjtidelighed på Hotel Skjern. — 
Invalide- og folkepensionistforeningens ud
flugt til amtsstævnet i Holstebro med 38 
deltagere. — 18. Rejsegilde på rutebilstatio
nen efter 18. byggedag. — Byrådet har an
taget kunstmaler Poul Rytter som farve- 
konsulent for skolebyggeriet. — 27. Adjunkt 
Boas taler i ungdomsforeningen om det mo

sentanter for ungdomskorpsene med luende fakler og FDF’s orkester i spidsen. 
De marcherede gennem byens gader for til sidst at flankere markedspladsen. 
Præcis kl. 24 lød en båndoptagelse fra kirketårnets klokkespil. Efter timeslagene 
talte sognerådsformand — i næste minut borgmester — O. K. Nielsen, der i 
dagens anledning var slået til R. af Dgb. Han sluttede sin korte tale med at pro
klamere Skjern som købstad og udbragte et trefoldigt leve for byen. Derefter 
spilledes nationalsangen, tre skud blev affyret på en gammel salutkanon, og nu 
begyndte festfyrværkeriets farveskuespil på den natsorte himmel. Raketter for 
ustandseligt til vejrs for at spredes i glitrende stjerneregn, og det hele sluttede 
med et pragtfuldt fem meter langt vandfald.

Efter den officielle afslutning holdtes der nattefester rundt i byen. På Høj
skolehjemmet spillede Thisteds orkester op til dans i en overfyldt sal. I cirkus- 
teltet holdt gymnastikforeningen og ungdomsforeningen bal, og på KFUM og K 
var der underholdning for unge i stopfyldte lokaler.

De fleste af byens borgere kunne i udstrakt grad deltage i festlighederne, da 
alle forretninger samt de fleste virksomheder og kontorer lukkede kl. 12. Kom
munen gik selv foran med at lukke kontoret hele dagen.Også skolebørnene fik 
en hel fridag. Mange forretninger havde arrangeret udstillinger, der viste udvik
lingen på de forskellige områder.

Det første købstadbarn var lovet borgmesterbesøg og købstadgave. Man 
valgte at dele værdigheden mellem to — en pige og en dreng — da der kun blev 
halvanden times forskel.

Den i hast anlagte »rådhushave« er kommet til at pynte i byens fysiognomi, 
men med rutebilstationen blev der et halvt års ventetid.

Fjernsynet gav i et kvarters udsendelse et godt indtryk fra festlighederne, 
og det samme har nu siden et overdådigt udstyret magasin »Da Skjern blev 
købstad« fra Strandbygaards Bogtrykkeri givet. Her vil man finde de billeder, 
som årbogen slet ikke kan få plads til. — c —

AKTIESELSKABET

VARDE BANK
STIFTET 1872

Bankens egenkapital ca. 21 millioner kroner 
tjener til sikkerhed for ethvert indskud

SKJERN AFDELING
ETABL. 1903

— den moderne bank med de gamle traditioner!
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SKJERN —
nøglen til Vestjylland
På opfordring bringer vi her det radioforedrag, 
en gammel Skjern-dreng, lærer B. B. Lillelund, 
holdt om sin fødeby.

Ethvert menneske har i sit sind en privilegeret plads til erindringen om sin 
hjemstavn. Hvad enten barndommen har føjet sig som en sorgløs tilvæ

relse, eller livets alvor tidligt har været i ens følge, vil hjemstavnen altid huskes 
skarpere og med langt flere nuancer i erindringsbilledet end nogen anden egn, 
man senere i livet har stiftet bekendtskab med.

Og når mennesker så ofte — snart virkeligt og snart ved tankens hjælp — 
valfarter til deres hjemstavn, er det for at vinde større klarhed over nogen af 
deres livs forudsætninger. Og selv om mennesker er henvist til udelukkende i 
erindringen at opsøge fødeegnen, så er formålet det samme, og ofte er resultatet 
af et sådant fantasibesøg lige så værdifuldt som af et virkeligt.

Der kan være så mange årsager til, at et sådant besøg bliver realiseret. Til
skyndelsen kan være små dagligdags oplevelser såvel som større begivenheder. 
Og altid synes man, at det er noget særligt, når begivenhederne udspilles på 
barndomsegnen. Det er det virkelig også, så vist som ethvert menneskes forud
sætninger om miljø er enestående for det enkelte menneske, forskelligt om end 
kun i en nuance fra andres.

Det, som har fremkaldt disse betragtninger, er meddelelsen om, at min 
hjemby, Skjern, bliver købstad den 1. april.

Nævner man Skjern ude omkring i landet, vil mange lystfiskere nikke 
vidende og genkendende. De tænker på Skjern-å. Og det må indrømmes, at uden 
åen var navnet på den lille vestjyske stationsby nok ikke blevet så kendt som 
det er.

Den å med de vidtstrakte enge omkring er en verden for sig. Desværre en 
verden, som går til grunde, når planerne om åens regulering og engenes afvan
ding bliver til virkelighed. Utvivlsomt vil et sådant projekts gennemførelse være 
gevinst for mange, men et uopretteligt tab vil det blive for de fleste, både for 
dem, der kommer langvejs fra for at tage laksen, når den går op mod åens strøm, 
og for dem, der ynder at færdes i den særegne natur, som åen med engene 
repræsenterer.

Helt fra gammel tid har åen spillet en rolle.

M. CHRISTENSEN & SØN

SKJERN . TELEFON 184 og 280

derne Israel. — A/S Skjern Industrigård er 
godkendt af aktieselskabsregisteret. — 30. 
Skjern politi fra dato i radioforbindelse 
med hele landet. — 31. Skjernkredsens 
KFUM og K’s U. A.-stævne med 200 drenge 
og piger.

September : 3. Nyt biluheld i det farlige 
Fredensgade-Borrisvej-kryds. — 4. Fjern
varmeprisen nedsættes med 20 øre til 1,40 
kr. — Teknisk skole begyndt med 57 aften
skoleelever. — 5. Forstander Asbjørn Stove- 
land, Vest Agder kristelige ungdomsskole, 
taler ved møde for 200 unge. — 9. Brugs
foreningen åbner ny selvbetjeningsbutik. — 
9. Byrådet vedtager fælles sygeplejeordning 
for Skjern, Stauning og Dejbjerg fra 1. jan., 
da kommunen overtager al sygepleje: en 
sygeplejerske for byen og en bilkørende for 
landdistriktet. — Lodsejere i Marup har 
fået bevilget 60 % tilskud til regulering af 
Ganer å for 69 hektarer land. — 11. Gene
ralforsamling i Industrigården uden resul
tat. — Røde Kors-ugen gav 3760 kr. i over
skud. — 18. Over 100 elever fra Skjern skole 
deltager i skoleidrætsstævnet i Ringkøbing.
— 2O.El-værket tilslutter ny fordelerstation 
i Kjærs Allé. — 25. Arkitekt Storbank fore
slår opført motel i Skjern enge. — 28. Lu
thersk Missionsforenings 50 års jubilæum 
for missionshuset, Nørregade.

Oktober: 2. Aktionærerne giver på Indu
strigårdens bestyrelse håndslag og ned
stemmer de indkomne ændringsforslag til 
lovene, der vedtages uændret. — Tømrer
mester M. Vestergaard, Skjern, valgt til 
landsformand for Luthersk Missionsfor
ening. — 9. Falck har fået en brandsprøjte 
mere på stationen i Skjern. — 11. Kredsin
struktør for KFUM og K’s Idræt Arne Han
sen, Sdr. Omme, taler ved klubaften om 
konkurrenceidrættens minusser. — 13.
Hjemmeværoskompagniet holder propagan
damøde for oprettelse af lottekorpsafdeling.
— 14. Byrådet godkender den nye syge- 
plejeordning, der vil koste kommunen 11.300 
kr. årligt. — 15. Skjern arkitekter indleve
rer 17 tegninger kun 8 dage efter oriente
rende møde for håndværkernes byggeri. — 
16. J. Strandbygaards Bogtrykkeri marke
rer sin 60års dag ved at udsende et smukt 
skrift: Da Skjern blev købstad. — 17. Ved 
husholdningsforeningernes generalforsam
ling var der mannequinopvisning fra hånd
arbejdskursus i form af muntre sketch. — 
Byrådet har valgt den første ligningskom
mission, sagen om friluftsbadet gik i ud
valg. — 22. DSB opsætter ur på facaden ud 
mod Banegårdspladsen. — 23. S. G. vedta
ger på generalforsamlingen et indskud sva
rende til et kvartals kontingent for at mod
virke de stadige ud- og indmeldelser. — 26. 
Soldatervennestævne med forøget tilslut
ning. Kredsen har i årets løb indsendt over 
10.000 kr. — 27. Turistforeningen foreviser 
Jørgen Bitsch-filmen »Jivaro« fra inkaernes 
land. — 28. Skolekommissionen holder møde 
for forældre til skolesøgende børn i land
skoledistrikterne, hvor amtsskolekonsulen
ten forklarer den nye skolelov. — Dansk 
Folkescene viser »Tartuffe« i Musikdrama
tisk Forening. — »Gamle« spejdere holder 
møde om evt. St. Georgsgilde i Skjern. — 
29. Ny lottegrundskole starter med 16 ele
ver. — Den 35-årige valgmenighed holder 
sin sidste generalforsamling og drøfter op
rettelse af kirkelig samfundskreds. — 31. 
Festlig åbningsmiddag som optakt til den 
store fjerkræudstilling med 500 udstillings
numre.
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Her er Skjern-studen- 
terne, der sprang ud fra 
Vestjysk Gymnasium i 
sommer.

November: 1. Organist Lund og frue ved 
KFUM og K’s novemberfest. — 2. S. G.s 
tombola melder udsolgt kl. 21, brutto ca. 
8000 — overskud forventelig 2500 kr. — 5. 
Bibliotekets litterære aften samler ca. 100 
tilhørere til pastor Jørgen Jensens genfor
tælling af Vesaas »Tårnet«. — 6. Dansk 
Skolescene opfører Drachmanns og Lange- 
Müllers eventyrspil: »Der var engang« for 
788 skoleelever foruden nogle voksne. — 15. 
Biavlerforeningen ser pessimistisk på det 
synkende medlemstal i det forløbne år. — 
20. Den nye parkeringsplads på den gamle 
markedsplads nu åbnet for parkering. — 
Fin tilslutning til Skjern skoles forældre
møde, flere klasser besøger for tiden biblio
teket, og cand. mag. fru Fibiger Jensen le
der et provinsårskursus for tysklærere. — 
23. Fuldt hus til Indre Missions 70 års fød
selsdagsfest for missionshuset, Finderups- 
vej. — 24. Musikdramatisk Forening havde 
en god aften i selskab med Vestjysk Orke
ster, og mange unge havde draget fordel af 
de billige billetter gennem deres forenin
ger. — 29. Arbejdet påbegyndt på industri
gårdens 2. del, efter at 1. del er solgt til 
lejeren. — Den nye rutebilstation indvies 
ved reception og frokost med flere officielle 
gæster.

Skjemåen betegner skel mellem Sydjylland og Nordjylland. Netop hvor den 
nye købstad har sin bebyggelse, har der fra gammel tid været et knudepunkt. 
Netop her ved Skjern har de ældgamle hær- og okseveje ned gennem Jylland 
samlet sig for at vise hen til et vadested eller et overfartssted.

Jeg tænker mig, at det ikke er for ingenting, at der i min barndom var et 
godt og solidt fjendskab mellem Tarm-drenge og Skjem-drenge. Det har nok 
fra de tidligste tider været to slags folk, der boede sønden og norden for åen. 
Man taler om åen som stammeskel.

»All den fart fra Ribe, Warde o. s. v. til Thye, Wendsyssel, Viborrig falder 
over Skjem-Bro«, siges der i en gammel beretning. Netop her fandtes den eneste 
mulighed for forbindelse mellem nordlandet og sydlandet, om man ikke ville 
søge langt mod øst ind over højderyggen. Åen er jo stor, både med hensyn til 
vandmængde, længde og strømhastighed. Den er — som det siges af Salomon 
Frifeldt — Danmarks eneste forsøg på at lave en flod.

Skjem-å var Hardsyssels sydgrænse, og Skjern-bro en naturlig overgangs
mulighed fra Hardsyssel til Wardesyssel, fra nord til syd. Alle måtte denne vej, 
og det var i gammel tid slet ikke ufarligt at færdes ad vanskelige vestjyske veje.

Det fortælles om kong Hans, at han i 1513 drog denne vej over Skjern bro 
mod nord. Kongen agtede sig nok til Ålborg. Men i Tarm Kjær var vejen farlig 
på grund af sædvanlige oversvømmelser. Bønder måtte vejlede den kongelige

FØRSTE KLASSES PRODUKTER
fås daglig fra vore vogne og vort udsalg Østergade 24, telefon 276
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rytter over. Og dog skulle det gå galt. Hesten trådte fejl, uden for vejen, og 
majestæten faldt i vandet. Det var ved vintertide, og den dukkert forvandt kong 
Hans aldrig. Han fik lungebetændelse og døde.

Der er naturligvis minder om denne hændelse endnu i dag. Der findes i Tarm 
Kjær et vandhul, som kaldes Kong Hans’ Hul eller Kong Hans’ Pyt.

Her ved grænsen mellem nordlandet og sydlandet lå også tingstedet, sær 
belej liget. Det siges jo om vestjyder, at de hellere vil gå fra deres gård end de 
vil gå fra deres ret. Derfor er det naturligt, at tingstedet omtales. Herredsfoged
gården ligger der endnu lige ved åen, nu i byens udkant. Den minder med sit 
navn om det gamle tingsted. »Ve do mæ en tur til Skjern-bro« lyder det fra 
gammel tid. En dulgt trusel var der i ordene. Vi kan jo afgøre striden ved ting
stedet.

I gamle dage var det centralt her lige ved overfartsstedet. Folk kunne komme 
både fra nordlandet og sydlandet og mødes. I min barndom var det idyllen, der 
fik mennesker sammen herude. Äen, den lille bugt, hvor sejlbådene og motor
bådene lå, de vidtstrakte enge, den vældige udsigt, den gamle, smukke, hvide 
bindingsværks gård, alt dette står som fornemme erindringsbilleder i sindet.

At Skjern tidligt blev et knudepunkt tilskriver nogen, at kongelig majestæts 
slot, Lundenæs, ligger der på egnen. Mændene på gården har nok været kongens 
lensmænd op til midten af 16-hundredtallet. Lundenæs har været en fæstning, 
værn mod ufredsmænd sydfra, et synligt bevis på,at kongen var til sinds at 
værne den stammegrænse, som Skjern-åen markerer. Endnu ses voldgravene 
derude. Rester af voldene rejser sig som banker i det flade landskab. En af dem 
kaldte vi drenge for Kong Hans’ Høj, men det navn var hjemmegjort, sikkert 
taget fra Kong Hans’ Hul. Vi har forestillet os kongens forbindelse med egnen 
mere inderlig end den har været.

Men selv om den gamle kongsgård for et øjeblik kunne trække opmærksom
heden bort fra Skjern-å, så må vi dog tilbage til broen over åen, så snart inter
essen samles om livet, som det udfoldede sig. Her ved åen skulle al handel og 
trafik passere. Bropenge var en tid en god indtægtskilde for den, der skulle 
holde broen vedlige og ofte forsømte pligten, men altid holdt på retten. Her ved 
åen har der været en broget livsudfoldelse. Og det er klart, at denne handel, tra
fikken, bedestedet, tingstedet har været de første og dybeste årsager til, at folk 
har taget varigt ophold ved åen og dannet den ældste del af den by, der senere 
set med provinsøjne har været i hastig vækst, indtil den nu med rette får køb
stadværdigheden.

Men i den første begyndelse anede naturligvis ingen, at denne bebyggelse 
skulle blive til en by, langt mindre til en købstad. Man modarbejdede i gamle 
dage købstadstendensen. Man var modstandere af jordløse huse, hvis indvånere 
var henvist til enten at arbejde for andre eller beskæftige sig med foragtet ikke- 
landbrugsarbejde. Denne modvilje mod de jordløse skal være begrundelsen for, 
at den første apoteker dér på egnen bosatte sig i Tarm og ikke i Skjern som na
turligt ville have været. Man ville ikke sælge en byggegrund til en mand, der 
ikke ville drive landbrug, end ikke som bierhverv. Der var jo så risiko for, at 
manden skulle gå på sognet, og så ville man jo ikke få andet end ulejlighed og 
udgift af fyren.

Ikke blot var Skjern-bro overfartssted for al trafik og handel ned gennem 
Jylland. Broen var også det sted, hvor man søgte trafik standset. Det var her 
slagene stod, når der var ufred i landet. Her ved broen samledes bønderne fra 
nordlandet og forsvarede sig mod fjenderne sydfra, her var indgangsporten for 
kongens hær, når landet ved kongeskifte skulle erobres.

Det fortælles i en gammel årbog, at de Skjem-bønder samlede sig her ved 
broen, da rygterne om uroligheder i midten af forrige århundrede bredte sig. 
Som man kan tænke sig var udstyret hos den enkelte meget lidt soldatermæssigt. 
Men det er jo også viljen, man skal se på, siges der. En gammel mand mødte op

KOKS
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?
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Skouby Holm
Førsteklasses kød 
og flæsk, 
hjemmelavet 
pålæg

Telefon 78

MARTIN N. BONDE 
&C0.

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

med en slagvol. Hans realitetssans var i orden, hvad man let forstår af hans re
plik til de nærmeststående: Ja, a ka jo et gør møj nøt, men a ka da gå rundt og 
slå dem ihjel, der et er ret døh.«

Når man i vore dage siger: Ve do me en tur til Skjern-bro, betyder det ikke 
afgørelsen af en strid, men blot en opfordring til en passende spadseretur ud 
gennem den særegne og smukke natur, som afgrænser den vordende købstad 
mod syd. Jo hurtigere industrialiseringen skrider frem i vort land, jo højere vil 
et landskab som det, der kranser Skjern mod syd, blive vurderet, vel at mærke 

så længe det forbliver uberørt.
På samme måde som det usædvanlige landskab naturligt afgrænser den vor

dende købstad mod syd er der også en naturlig grænse mod nord. Det er Dej- 
bjerg bakker, som for en Skjernbo altid vil være sognets nordgrænse. Hvor 
selve sogneskellet mellem Skjern og Dejbjerg egentlig findes betyder mindre i 
denne sammenhæng.

Disse bakker ligger trods plantagevækst hen som et slags ingenmandsland 
og udgør med den karrige jordbund og de milevide hedestrækninger en grænse 
af samme art som engene ved åen: det er det tyndt befolkede landskab. Grænsen 
hører til blandt rigtig gamle grænseskel. Det har i gammel tid været svært — 
stundom farligt at komme igennem de lyngklædte bakker til landet, der breder 
sig nord for dem.

I disse egne har rakkerne haft deres tilholdssted. I sin bog Jyske Skøejere og 
Rakkere fortæller H. P. Hansen om dette for Jylland særlige folkefærd. Her 
hvor tre sogne, Dej bjerg, Stauning og Skjern, støder sammen har en af landets 
største rakkerkuler ligget.

Rakkerfolkenes liv og færden er nu forlængst historie. Allerede i første halv
del af forrige århundrede blev stamhuset i Danmarks største natmandskoloni 
revet ned. Men selv om natmændene er borte, har deres hemmelighedsfulde og 
ualmindelige livsløb altid været godt stof for dem, der kunne fortælle. Og som 
barn var det med en særlig følelse man færdedes, hvor disse mennesker engang 
har haft deres tarvelige bopæl.

Bakkerne bliver let til en smule anskuelsesundervisning i proportionslære. 
Engang var de for barnet næsten uovervindelige høje. Nu er de for ingenting 
at regne.

Efter en brand stod der her afsvedne træer i tusindtal. Branden var som et 
mægtigt bål på en bavnehøj af overnaturlig størrelse. Flammerne slikkede op 
og gik i ét med luften, der dirrede af sommervarme og indeholdt så meget lys, at 
det gjorde flammerne usynlige. Synet var derfor størst om aftenen.

Mens sorgen over det ødelagte tvang alle de voksne til gråd, blev hede- og 
plantagebranden til en oplevelse for alle børn. Ikke at børnene glædede sig over 
det, men sådan at det blev deres første store oplevelse af kræfternes vældige 
udfoldelse i naturen.

Nu står der igen plantage her, men blot ved at køre gennem landskabet kan 
den mærkelige trylleskov af tusinder af afsvedne graner ses for det indre blik.

Det er fra disse bakker man første gang skal se den vordende købstad. Den 
breder sig ud både øst og vest for landevejen, som gennem Skjern hedder Bred
gade og er byens hovedgade og strøg. Herfra ses konturerne af alle de bygnin
ger, som danner byens fysiognomi.

Jernbanelinien med stationen, som er den egentligste forudsætning for byens 
hastige vækst i nyere tid, deler byen i to dele, den østre og den vestre del. Den 
sidste kaldes Amager. Da Bredgade ligger i den østre del af byen, og stationen 
så at sige vender ansigtet til den samme side, bliver Amager stedbarn bymæssigt 
set, selv om der naturligvis er forbindelse mellem de to bydele såvel under som 
over jernbanelinien.

Byen har i den sidste menneskealder været i hastig vækst. Store områder, 
som for år tilbage lå hen som plantage eller mark, er nu bebygget. Byen er ble-
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vet stor. Den har forandret sig i det ydre. Det hele er ganske anderledes end 
dengang man som barn føjtede rundt i gaderne og byens anlæg og byggede 
huler i nærliggende plantager.

Det mest interessante og det mest fængslende ved ethvert sted er dog altid 
beboerne, menneskene. Men det er også langt det vanskeligste at få kendskab 
til dem. Byens sjæl, hvordan finder man ind til den. Kaj Munk siger, at den 
eneste holdbare vej er at fødes ind i småbyen. Men det er på trods af, at Skjern 
nu er stor og bliver købstad dog alligevel forbeholdt de få at have dette intime 
kendskab til byens sjæl. Og har man fået det, blues man naturligt ved at videre
bringe denne viden, og at udlevere hjembyens sjæl kan der naturligvis ikke 
blive tale om. Det bliver kun det ydre, det som alle kan sætte sig ind i, der kan 
omtales.

Og Skjern kan ikke nævnes uden tanken ledes hen på de åndelige vækkelser, 
som med mellemrum er gået hen over vort land. Der er ovenikøbet skrevet en 
bog om åndeligt liv i Skjern. To hundrede års trosliv hedder den. Titlen er just 
ikke af de beskedne, men hensigten med bogen har været at samle de efterret
ninger som kunne findes om de gudelige forsamlingers vilkår i sognet, om brø
dremenighedens arbejde på egnen, om luthersk mission, om bornholmerne, som 
de kaldtes, om grundtvigianerne, og sidst men ikke mindst om Indre Mission, 
som har eller i hvert fald har haft stor tilslutning dér.

Titlen på bogen passer også godt for så vidt som troslivet har givet udslag i 
brydninger, som ingen indfødt Skjernbo har været fri for at mærke noget til. 
Delingslinierne har til tider været trukket skarpt op. Talen om, at man på et 
jordbundskort over Danmark kan stedfæste de forskellige kirkelige retningers 
magtcentrer passer godt på Skjern. Her er jorden skarp sandet, og det skulle 
efter forlydende betyde god jordbund for Indre Mission, hvilket stemmer med, 
at Skjern er en af Indre Missions højborge, eller var det for år tilbage. Jo 
større byen bliver, jo vanskeligere bliver det at bevare det skarpe skel mellem 
missionsfolk og de andre.

Men som sagt, komme ind på den særlige Sk jern-mentalitet er umuligt. Lige 
så umuligt vil det være i et radioforedrag at tage eksempler frem på de origi
nale skikkelser, der har levet i byen. En forudsætning for goutering af en sådan 
fremdragelse vil være et nøje kendskab ikke alene til vestjysk sprog, men også 
til stationsbymålet som det taltes og tales endnu i Skjern.

Det er ikke uden grund, at den gamle venstrepolitiker I. C. Christensens 
træffende historie om vestjysk handelsmoral har levet i flere menneskealdre: 
»Hvis en vestjyde sælger en ko i den treenige Guds navn, kan man være sikker 
på, at den er trepattet.«

Han er hård i æ knivhandel, siges der på Skj em-egnen. Det er en ros for den, 
det bliver sagt om. Handel og pokerspil hører til på de skarpe jorde, det af
gjorte,en ten til den ene eller den anden side, det hænger sammen også med de 
åndelige retninger, som finder rodfæste herude.

Selv om byen vokser og breder sin bebyggelse i sin ny købstadsværdighed, 
vil det ikke ændre karaktertrækkene hos byens befolkning. Det er og bliver 
vestjyder. Sæd og skik, mål og mæle er dele af byens sjæl. De forandres kun 
langsomt, umærkeligt, om der i det hele taget er forandring i den struktur at 
spore i mands minde.

Netop af den grund kan den emigrerede skjernbo trøstigt ved lejlighed tage 
vesterpå og ønske byen til lykke med den ny værdighed. Forandret vil den være 
i det ydre. Sogneråd bliver til byråd, sognerådsformand til borgmester, beboel
ser skyder op efter byplanen, hvor der før var mark, forretninger fornyr sig og 
følger moden, men sjælen, byens sjæl, som vi kender fra barndommen, den vil 
kunne genkendes, den vil forbindelsen altid kunne optages med, nårsomhelst 
besøg aflægges i købstaden Skjern.

B. B. Lillelund.

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

Skjern Møbel- og 

Ligkistemagasin 

Telefon 95

M. K. MADSEN
& HJORTH

JOHS. BEITER
SLAGTER

FORRETNING

Tlf. 63

Spec.:
Gymnastikredskaber

Skjern 
Maskinsnedkeri

v. Peder Pedersen
Telefon 13
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Skjern kontante Manufaktur
forretning A/S

Telefon 84

P. GAHNER LARSENS 
EFTF.
Statsaut.
installatører

☆

Telefon 433

Den ny rutebilstation i Skjern.

Markedage

JOHN W.LIND
TAPET

FARVE

Telefon 218

Johs. Mikkelsen
C y klef orr etnin g

Skjern

Tlf. 138

SKJERN OG OMEGNS 
SAMLESTALD 

modtager 

kreaturer hver 

onsdag

Telefon 378

GULDBRYLLUPPER
Marts: 24. Tømrerm. H. P. Sørensen og 

hustru, Vestergade.
April: 24. Husejer Jens P. Søndergaard og 

hustru, Østergade.
Maj: 8. fhv. gdr. Jacob Jensen og hustru, 

Højvang.
August: 5. Fhv. sygekasseopkr. Jørgen 

Jensen og hustru, Vestergade.
November: 17. Pensionist Chr. Astrup og 

hustru, Parkallé.

SØLVBRYLLUPPER
December 1957: 6. Husmand Chr. Iversen 

og hustru, Aanum. — 11. Vejmand Johs. 
Poulsen og hustru, Nørregade. — 22. Vogn
mand Chr. Larsen og hustru, Storegade.

April 1958: 23. Arbm. Villiam Jensen og 
hustru, Nørregade. — 23. Husejer Magnus 
Kongsholm og hustru, Holstebrovej.

Juni: 30. Direktør Chr. C. Grene og hu
stru, Varde vej.

August: 3. Frisørmester P. Tidemann og 
hustru, Dalvej.

Oktober: 30. Chauffør Hans Christensen 
og hustru, Ganer.

November: 5. Gdr. Chr. Faartoft og hu
stru, Albæk. — 8. Arbm. Ove Falkesgaard 
og hustru, Vestergade. — 22. Gdr. Anders 
Vendelbo Pedersen og hustru, Albæk. — 24. 
Landpostbud Axel M. Johnsen og hustru, 
Klostervej. — 26. Husm. Vilh. Lessmann og 
hustru, Vestergade.

BRYLLUPPER
December 1957: 1. Kontrolass. Karen Lys- 

gaard Jørgensen, Herning, og maskinarb. 
Bent Møller, s. af fru E. M., Jernbanegade. 
— 7. Betty Larsen, d. af landpost S. L., Ma- 
rupvej, og slagteriarb. Harry Enevoldsen, 
Hanning. — 8. Esther Thomsen, Tjæreborg, 
og montør Holger Damgaard, s. af Johs. D., 
Skjern. 8. Marie Bissenbacker, d. af sta

tionsbetjent B., Nørregade, og ekstraarb. 
Marius Hansen, s. af Johanne H., Marupvej.
— 14. lærerinde Bodil Rasmussen, (Troel
strup, Brædstrup) og lærer Ansgar Hovbæk 
Madsen, s. af forst. Ant. M., Østre Alle. — 
14. Irmgard Schnell Flensborg, tidl. Skjern, 
og Klaus Stöhs, Haderslev. — 21. Syerske 
Edith Pedersen, d. af husm. Laurids S. P., 
Albæk, og landmand Chr. Sørensen, Fil
skov. — 24. Sygeplejerske Dagmar Kam
strup, Tarm, og landmand Jørgen Hansen, 
Aanum.

Januar 1958: 18. Husass. Gudrun Nør
gaard, d. af gdr. J. J. N., Marup, og landm. 
Hans Andreas Hansen, Gerlev. — 26. Elin 
Kronborg Rytter, Hemmet, og kommis Sv. 
Aa. Mortensen, s. af fru M. K. M., Øster
gade.

Februar: 8. Else Sommer Christensen, 
Billum, og signalarb. Henry Nielsen, Varde, 
s. af Magnus N., Søndergade. — 28. Exam, 
pharm. Birthe Lysgaard, d. af stadsdyrlæge 
L., Vardevej, og stud, polyt. Hugo Peder
sen, Ringkøbing.

Marts: 21. Husass. Jutta Gravengaard Pe
dersen, Skjern, og vognm. Knud Børge Ja
cobsen, s. af fru Magnus J., Finderupsvej.
— 22. Eksp. Birthe Kjelstrup Lauridsen, d. 
af Martin L., Østergade, og maskinass. Carl 
Johan Møller, København. — 22. Sygeplej
erske Alice Fog, (Gedved), og læge Axel 
Frandsen, Aarhus, s. af købm. Emil F., 
Østergade. — 23. Irene Jensen, d. af Hans 
J., Kongevej, og slagter Rudolf Ley, Hol
stebro. — 28. Birthe Jensen, (Semb), og 
Jens Klokmose, Skjern. — 29. Gudrun Pe
dersen, d. af Andreas P., Dommergården, 
og tømrer Ejvind Stampe Nielsen, Tarm.

April: 5. Defektrice Lilian Kirsten Foged, 
d. af Kurt F., Skjern, og murer Jens Ole 
Christensen, Tarm. — 12. Defektriceelev 
Inge Lysgaard, d. af stadsdyrlæge L., Var
devej, og eksp. Bent Johs. Ganer, Skjern.— 
13. Eksp. Inge Vahlstrøm Kaalund, d. af 
overmontør V. K., Var de vej, og slagter 
Jørgen Madsen, Hvide Sande. — 25. Agne
the Nielsen, (Kongsholm), og gdr. Chr. 
Lauridsen, Lundenæs.

Maj: 4. Bankass. Annie Sinnbeck, d. af 
arbm. S., Chr. Hansensvej, og bankass. Ib 
Geil, Ølgod. — 10. Telefonist Birthe Peder
sen, (Grønbjerg), og mekaniker Anders 
Overgaard, Skjern. — 24. Husass. Tove An-
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Skjern Korn- og 
F oderslof forretning

Telefon 201

Byens folk 
køber fineste 
MEJERIPRODUKTER 
fra

Skjern Mejeri
Telefon 30

HUGO 
HOLMSTOEL

Jern- og
Stålforretning

Skjern
Telefon 1 og 601

KARL FJORD Jensen
CYKLE- OG TRÆHANDEL

Telefon 65

13

drea Mikkelsen, d. af tromlefører Thv. M., 
Svinget, og maskinsnedker Kaj Bent Pe
tersen, Egby. — 24. Edith Nielsen, Aalborg, 
og smedesv. Chr. Mikkelsen, s. af tromle
fører Thv. M., Svinget. — 24. Inga Eriksen, 
d. af vejmand Chr. E., Østergade, og Hans 
Hansen, København. — 24. Tove Holdgaard, 
d. af arkitekt Ove H., Søndergade, og ma- 
skinarb. Viggo Vesterby Andersen, Her
borg. — 25. Gretha Andersen, d. af Arnold 
A., Kongevej, og mekaniker Helfred Niel
sen, (Hornstrup). — 26. Eksp. Anni Hansen, 
(Vanløse), og købm. Kaj Oluf Madsen, s. 
af P. C. M., Finderupsvej. — 27. Eksp. Gre
the Rasmussen, d. af revisor Karl R., Bred
gade, og restauratør Børge Johan Hoff
mann, København.

Juni: 14. Damefrisør Kirsten Holm Rys- 
gaard, d. af hotelforpagter H. R., Missions
hotellet, og eksp. Harry S. Nielsen, Sla
gelse. — 15. Telefonist Agnes Christensen 
og rentier Ole Andreas Olesen, Vardevej.
— 21. Syerske Elisabeth Kathrine Pe
dersen, d. af gdr. Chr. P., Holstebrovej, og 
rørlægger Henry Overgaard, Vestergade.
— 21. Sygeplejerske Karen Iversen, Nr. 
Nissum, og lærer Ejnar Christiansen, Bred
gade. — 28. Kontorass. Gerda Møller, d. af 
Jens M., Enghavevej, og repræsentant Mar
tin Andresen, Tønder.

Juli: 2. Sygeplejerske Else Rieck Jensen, 
d. af stationsforst. R. J., Jernbanestationen, 
og kørelærer Søren Israelsen, København. 
—3. Husass. Petra Thimes-Christiansen, d. 
af gdr. Hans T.-C., Marup, og banearb. 
Svend Eigil Poulsen, Skjern. — 5. Tekstil- 
arb. Christiane Pedersen, d. af gdr. P. P., 
Hedeby, og Emil Nielsen, Fredericia. — 12. 
Ritha Jensen, (Horsens), og tømrer August 
Tidemann, s. af frisør P. T., Bredgade. — 
12. Aase Birkmose Nielsen, d. af Jens P. N., 
Engsiggade, og Erik Nielsen, s. af pianist 
Aage N., Skjern. — 19. Pålæggerske Mona 
Lisa Ebbe Rasmussen, d. af barberm. C. R., 
Østergade, og typograf Leif Grøndal Niel
sen, Gladsakse.

August: 2. Lærerinde Bertha Frederiksen, 
Lemvig, og seminarieelev Sigfred Morten
sen, Nr. Nissum, s. af Chr. M., Ganer. — 2. 
Fysioterapeut Hanne Thostrup, d. af apote
ker C. K. T., tidl. Skjern, og lærer Robin 
Sinha, Edinburgh. — 2. Kontorass. Else 
Marie Gram, Tarm, og elektromekaniker 
Henning N. Hansen, s. af fabrikant Ejnar 
H., Holstebrovej. — 9. Syerske Sonja Chri
stensen, d. af fru Karen C., Nygade, og ma
skinarbejder Henning Christensen, s. af ek- 
straarb. Lars C., Birkallé. — 10. Detachøse 
Elin Agerbo Hansen, d. af N. C. H., Konge
vej, og lagereksp. Vagn Nielsen, Slagelse.
— 16. Husass. Tove Mortensen, Næstved, og 
typograf Leo Nørgaard Rasmussen, s. af 
teglbrænder K. R., Skjern. — 16. Marianne 
Asp, Sverige, og handelsmand Kai Kongs- 
holm, s. af Magnus K., Skjern. — 23. Vik- 
tualiehandler Annelise Bjerregaard Hver- 
gel, Østergade, og chauffør Kaj Rich. An
dersen, Brande. — 23. Barneplejerske Kir
sten Iversen, d. af gdr. Hans I., Engsig, og 
blomsterdekoratør Svend Verner Thelle- 
mann, København. — 30. Sygeplejerske 
Gerda Jørgensen, (Odense), og repræsen
tant Helge Moesgaard Pedersen, s. af afd. 
lærer L. P., Skjern. — 30. Kontorass. Elly 
Larsen, d. af vognm. J. K. L., Storegade, og 
Falck-redder Thorvald Jørgensen, Store
gade. — 30. Husass. Anna-Lise Jensen, d. af 
assurandør J. K. J., Søndergade, og trykker 
Gert Krarup Pedersen, s. af slagteriarb. H. 
P., Langagervej.

September: 5. Karen Anna Grethe Jen
sen, d. af Carl V. J., Holstebrovej, og ma-

JOHANNES HOLM
STRØMPEHUSET

Telefon 229

CHR. C. GRENEA/s

Karl Lange & Søn
Skræderi og herreekvipering

Skjern

Telefon 109

TAPET OG FARVE

Skjern . Telf. 565

ØSTERGADES 
BOGHANDEL

BENT INGOLF
CHRISTENSEN

Tlf. 114



Her er realisterne fra Skjern og deres lærere. Forreste række fra v.: Ellen Holdgaard, Inger Kirkegaard, Aase 
Korsholm, Kirsten Gahner Larsen. — Anden række frav.: Ruth Olsson, Birthe Nørgaard Nielsen, Marie Louise 
Guldberg Madsen, Elisabeth Toustrup Knudsen, Mona Fjord, Nancy Risvig, Elly Ibsen Jensen, Kirsten Tetzseb
ner. — Tredie række fra v.: Lærer Brøndsted, lærer H. Kristensen, lærerinde fru Christensen, overlærer Bank, 
cand. mag. fru Fibiger Jensen, skoleinspektør K. Kristensen, viceinspektør Pedersen, lærer Ager. — Bageste 
række: Ole Hübertz Knudsen, Alex Christensen, Per Jensen, Mads Vejlgaard, Hans Peder Christiansen, Poul 
Møller Nielsen, Torben Meldgaard Jacobsen, Hans Benny Frandsen.

lersv. Gunnar Nørholm Dam, (Ølgod). — 
13. Kontorist Ulla Risvig, d. af S. R., Skjern, 
og elektriker Johs. Eigil Møller, s. af ren
seriejer R. B. M., Bredgade. — 13. Karen 
Kristensen, (Sandager, Fyn), og gdr. Svend 
Aage Christensen, s. af fhv. gdr. Bent C., 
Grønnegade. — 13. Ingrid Maria Bojsen, 
Vejle, d. af fhv. gdr. B„ Engsiggade, og 
rutebilchauffør Alf. Pedersen, Vejle. — 13. 
Inga Pedersen, d. af gdr. P. P., Hedeby, og 
math Arne Andersen, Hedeby. — 13. Mar
tha Pedersen, d. af gdr. P. P., Hedeby, og 
mejerist Poul Roland Andersen, Hørsholm. 
— 14. Kontorist Lis Engbjerg Sørensen, d. 
af slagterm. Sv. S., Vestergade, og land
mand Johs. M. Christensen, Holmsland. — 
20. Direktrice Ruth Bonde, (Grejsdalen), og 
bygningskonstruktør Knud Toftvad, s. af 
bogh. Sv. Jensen, Nygade. — 20. Dora Eve
lyn Jensen, d. af væver Hans J., Præste- 
gaardsvej, og lagerarb. Karl Bendtsen, Kø
benhavn. — 27. Inger Steffensen, d. af gdr. 
Jens S., Hedeby, og gdr. Kaj Nielson, Stau- 
ning.

Oktober: 18. Røntgenass. Birthe Poller 
Jensen, d. af kontorchef Aa. J., Aavangen, 
og stud, polyt. Knud Bækmark, Køben
havn. — 18. Emmy Nørgaard, (Hvam), og 
gdr. Arne Jensen, Hanning, s. af fhv. gdr. 
Marius J., Bredgade. — 26. Husass. Signe 
Sørensen, d. af slagterm. Sv. Sørensen, Ve
stergade, og Flemming Christiansen, (Præst
bro, Tarm).

November: 1. Anne-Lise Olsen, (Nr. 
Aaby), og Jens Chr. Christensen, s. af Ma

riane Pertou, Holstebrovej. — 8. Kontorass. 
Kirsten Christiansen, d. af repræsentant 
Chr. C., Vardevej, og kommis Erling Skou 
Nielsen, Charlottenlund. — 8. Rosa Høg- 
feldt, d. af gasværksarb. H., Skjern, og Ej
ner Munk, Vinderup. — 16. Husass. Sonja 
Solveig Kamp, d. af arbm. J. P. K., Skjern 
Birk, og barbersv. John Viggo Grønholdt 
Hansen, Korsør. — 29. Fysioterapeut Aase 
Bork Jensen, Aarhus, og stud, theol. Fol
mer Elkjær Husted, s. af postbud H. C. H., 
Lindeallé. — 29. Husbestyrerinde Anna 
Holm og vognmand Poul Poulsen, Kon
gevej.

JUBILÆER
December 1957: 10. Chr. Iversen, Aanum, 

25 år som mælkekusk for Skjern Andels
mejeri.

Marts 1958: 20. Albæk-Aanum Kvinde
kreds 50 år.

April: 1. Hedebrugets lokalafd. i Skjern 
50 år. — 15. Mikkel Mikkelsen, Bredgade, 40 
år som lagerforvalter hos fa. Holmstoel. — 
26. Vald. Hansen, Finderupsvej, 60 år som 
smed.

Juni: 3. KFUM 70 år.
August: 5. Repr. O. Lund, Østergade, 25 

år ved Skjern Svineslagteri. — 30. Falcks 
Redningsstation 25 år med 1.427.000 km’s 
kørsel under 48.888 udrykninger.

September: 28. Luthersk Missionsforenings 
missionshus, Nørregade, 50 år.

Oktober: 1. Frk. Erna Knudsen 25 år som 
kontorass. ved kommunekontoret. — 5. 

Købm. Aagaard Pedersen, Kongevej, 25 års 
forretningsjubilæum. — 16. J. Strandby- 
gaards Bogtrykkeri 60 år.

November: 1. Frk. Johanne Kruse, 25 år 
som husbestyrerinde hos gdr. Hans Hansen, 
Ganer Mølle. — 21. Indre Missions missions
hus, Finderupsvej, 70 år.

EKSAMINER OG PRØVER
Maskinist: Uffe Korsbech, s. af afd. værk

fører Aa. K., på Arhus Maskinistskole med 
udmærkelse.

Industri-laborant: Ebba Lind, d. af farve
handler John W. L., på Jysk Teknologisk 
Institut.

Boligkonsulent: Inger Grene, d. af gross. 
Chr. C. G., ved Skolen for Boligindretning, 
København.

Lærere: Anders Jørn Miltersen, s. af gdr. 
Sigurd M., ved Ribe sem., Kirsten A. Lade- 
kjær Hansen, d. af gdr. H. N. H., ved Nr. 
Nissum sem., Poul Henning Høllund Jensen, 
s. af rejsesekretær Morten J., ved Arhus 
sem.

Boghandlermedhjælper: Paul Madsen,
Østergades Boghandel, s. af købm. I. P. M., 
ved Provinsboghandlerfagskolen, Køben
havn.

Organist: Ruth Andersen, d. af lærer Jens 
C. A., (udd. hos fru Kaspersen), ved Nr. 
Nissum sem.

Diplomprøve i regnskabsvæsen: Erik 
Moesgaard Pedersen, s. af afd. lærer L. P., 
ved Handelshøjskolen, København.
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Højere handelseksamen: Poula Sørensen, 
Skjern, ved Købmandsskolen, Arhus.

Frisørsvende: Inger Lise Pedersen (hos 
Tetszchner), Robert Hansen (hos Chr. An
dersen), Anne Lise Frandsen (hos E. Chri
stiansen).

Slagtersvend: Finn Andersen hos Skovby 
Holm, Søndergade.

Studenter: matematisk: Jens Sand Peder
sen (snedkerm. P. P.), Bodil Dalgaard 
(bankkasserer A. D. J.), Ole Vester Kri
stensen (skoleinsp. K.), nysproglig: Asta 
Lehman Beiter (slagterm. J. B.), Inga Sol
veig Sinding (overbetjent S.), Ulla Kalsbøl 
Madsen (dommer K. M.), Jens Chr. Strand- 
bygaard (bogtrykker E. S.) ved V. G. T.

Præliminarister : Ruth Andersen ( lærer J. 
C. A.), Martha Patricia Jensen (0. K.-kap- 
tajn), Margit Høeberg Nielsen (bøssemager 
N.), ved Skjernegnens Præliminærkursus.

Handelseksamen: Lilly Abrahamsen, Bent 
E. Andersen, Ame M. Jeppesen, Ingrid Bøj
lesen, Else Gammelgaard, Bent E. Jensen, 
Tove Dahl Jepsen, Knud Møller, Gunnar 
Nissen, Henning Pedersen, Ole Green Poul
sen, Ove Andersen, Egon Schmidt Clausen, 
Poul Stie Hansen, Ellen Kaspersen, Lydia 
Pilgaard Olesen, Hans Pedersen, Anders 
Slot og Jytte Green Sørensen ved Skjern 
Handelsskole.

MARTIN 
JENSEN

Tlf. 139

Cykler og knallerter

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

det bedste.

SLAGTER OLSEN
Telefon 219

Kaffe . konfekture 

tobak . cigarer

Telefon 461

J. Jacobsens
Boghandel

Skjern

Telefon 16

Skjern 
Fjerkræslagleri
Telefon 91

FJERKRÆ

OG
KANINER

BYRADET
Venstre: Fabrikant O. K. Nielsen, bank

direktør Stie Hansen, cykelhandler Fjord 
Jensen, murermester P. Henriksen, bog
trykker E. Strandbygaard og valgt på 
landbolisten gårdejer Kousgaard Christen
sen.

Socialdemokratiet: Gustav Olsson, tøm
rermester Frands Berg Jacobsen, togfører 
Thue Jørgensen.

Konservative: Fabrikant Marius Nielsen. 
Kommunale Vælgerforening: Gahner Lar

sen.

TIL LIGNINGSKOMMISSION
i Skjern valgte Skjern byråd for tiden 1. 
dec. 1958 til 30. nov. 1962: Gdr. Viggo Poul
sen, Holstebrovej, stedfortræder gdr. Jens 
Peder Storgaard, Ganer. — Viceinspektør 
A. Søndergaard, Vardevej 11, stedfortræder 
mejeribestyrer A. Grønbæk, Jernbanegade 
10. — Slagtermester Johs. Beiter, Østergade 
1, stedfortræder murermester Sv. Aage Hu
sted, Engtoften 13. — Grosserer K. Fabri- 
cius Poulsen, Østergade 1, stedfortræder 
købmand L. Stampe Jensen, Nørregade. — 
Malermester E. Federau, Østergade 11, sted
fortræder købmand Johs. Holm, Parkallé. 
— Arbejdsmand Richard Poulsen, Brinkvej, 
stedfortræder forretningsf. Magnus Han
sen, Vendersgade 2. — Overbanemester E. 
Chr. Rokahr, Kongevej, stedfortræder ke
delpasser Aage Hedegaard, Aanumvej.

SKOLEKOMMISSIONEN
Viceborgmester Stie Hansen, byrådsmed

lem Karl Fjord Jensen, byrådsmedlem 
Frands B. Jacobsen snedkermester Peder 
Pedersen, opsynsmand Johs. Jensen og in
stallatør Hans Rønne. Ved kommunens øv
rige skoler valgtes: Andreas Pedersen, He
deby, Viggo Poulsen, Holstebrovej, og Mads 
Rahbæk, Albæk.

UNGDOMSNÆVNET
Fælleslærerrådet: Lærer C. M. Grau- 

gaard, Østre Allé 11. Arbejdsgiverne: Sned
kermester P. Bisgaard, Finderupsvej 3. 
Dansk Arbejdsmandsforbund: Arbejdsmand 
Chr. Aakj ær, Birkallé 10. Valgt af byrådet 
efter indstilling fra: Folkeligt Oplysnings

Livsforsikring A/S

UTRECHT
Alle arter livs- og pensions
forsikring.
Indhent venligst tilbud.

K. KONGE
Skjern, tef. 48

I kalenderåret 1957 er bonus beret
tigede forsikringer tilskrevet 1 % 
af forsikringssummen i bonus.

Oplev et par dejlige timer —

GÅ I BIOGRAFEN

den billigste fornøjelse i det helt 
store format.

PALÆ BIO
Skjern - tlf. 301

Er De 
aktionær 
i

% Industrigården?

Aktier kan tegnes i 
byens 
pengeinstitutter
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Det kneb både med penge og tid; men alligevel lykkedes det ved et fortrinligt samarbejde mellem byråd, tu
ristforening og erhvervsråd at få en Skjern-stand færdig til købestævnets åbning. Virksomheder og institutio
ner i Skjern var opfordret til at deltage, og lykkeligvis fulgte mange opfordringen, så der på stævnet kunne 
vises en fyldig udstilling. — Prokurist K. T. Nielsen trak det store læs ved standens tilblivelse, og her ser De et 
glimt dernede fra. Søde Skjem-piger i trapetz (hvormed vi mener trapetz-kjoler) var værtinder, og de var til 
tjeneste med alle oplysninger, og en lille farveglad brochure gav facts om »Nøglen til Vestjylland«.

Forbund: Malermester E. Federau, Øster
gade 11. Bølling-Nørre Herreders Ungdoms
udvalg: Gdr. Chr. Siersbæk, Ganer. FDF, 
KFUK-spejdere og KFUM og K: Forret
ningsfører Laurids Hansen, Pileallé 17. 
Venstres Ungdom: Redaktør Axel Sønder- 
gaard, Bredgade 71. Skjern Husmoderfor
ening og Skjern Husholdningsforening : Fru 

Ved Byskolen blev en ny fløj mod øst færdigbygget.

Årbogens omslag er fra vognoptoget ved køb stads festlighederne. — Årbogens bil
leder iøvrigt: Fot. Graversen.

Kirsten Mortensen, Ganer. Arbejdernes Op
lysningsforbund: Typograf Jens Jespersen, 
Østergade 48. Skjern Ungdomsforening : Læ
rerinde, frk. Margrethe Have, Østergade 72. 
Samt de af byrådet tidligere valgte med
lemmer: Bogtrykker E. Strandbygaard, 
Skolegade 4, gdr. Kousgaard Christensen, 

Hedeby.

FØDSELSDAGE
December 1957: 3. Fru Mariane Knudsen, 

Mellemgade, 70 år. — 4. Fru Margrethe Pe
dersen, Storegade, 85 år.

Januar 1958: 7. Skrædderm. A. J. Lange, 
Engsiggade, 85 år. — 7. Rentier Claus J. 
Clausen, Bredgade, 75 år. — 14. Fru Jo
hanne Jansen, Grønnegade, 70 år. — 18. 
Rentier Søren Søe, Marupvej, 80 år. — 18. 
Husejer Bertel Christiansen, Nygade, 70 år. 
— 23. Fru Ane Sørensen, De gamles Hjem, 
75 år. — 24. Fru Sidsel Pedersen, De gamles 
Hjem, 85 år. — 25. Fru Birgitte Bjerg, Al
dersrenteboligen, 70 år. — 26. Fru Kristine 
Olsen, Engsig, 85 år. — 30. Sekretær Mor
ten Jensen Nørregade, 60 år.

Februar: 6. Sadelmager Sv. Sørensen, 
Kongevej, 60 år. — 12. Pens, landpost Chr. 
Kjærgaard Christensen, Ringkøbingvej, 70 
år. — 14. Pens, postmester Vald. Hoffmann 
Sporring, Nyborg, tidl. Skjern, 80 år. — 14. 
Fru distriktsmontør Bendtsen, Lundevej, 50 
år. — 18. Gdr. Niels Vendelbo Pedersen, 
Lundenæs, 50 år. — 22. Overlærer, frk. G. 
V. Hansen, Nørregade, 60 år. — 23. Fhv. 
murerm. N. C. Nielsen, Herning, tidl. 
Skjern, 80 år. — 25. Chauffør N. J. Nielsen, 
Engsiggade, 60 år.

Marts: 2. Fru Johanne Pedersen, Bred
gade, 85 år. — 2. Fru Else Clausen, Nygade, 
75 år. — 8. Pens, banearb. Anton Nielsen, 
Fredensgade, 70 år. — 18. Fhv. kloakmester 
Jens Chr. Sørensen, Vestergade, 90 år. — 20. 
Fru Johanne Jeppesen, Aanum, 80 år. — 23. 
Husejer P. Chr. Pedersen, Storegade, 85 år. 
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— 23. Fru Katrine Andersen, De gamles 
Hjem, 80 år. — 26. Rentier Niels Chr. Mik
kelsen, Sdr. Kjærgaard, 90 år. — 27. Slagte- 
riarb. Otto Larsen, Marupvej, 60 år. — 29. 
Tømrerm. Anton Andersen, Nygade, 80 år.

April: 10. Elektriker Søren Hansen, Pile
allé, 60 år. — 11. Landpost Marius Pedersen, 
Langagervej, 60 år. — 15. Fru Maren Iver
sen, Marup, 50 år.

Maj: 3. Fhv. landmand Hans Møller, Hol
stebro vej, 80 år. — 8. Tromlefører Th. Mik
kelsen, Svinget, 50 år. — 10. Borgmester, fa
brikant O. K. Nielsen, Vardevej, 70 år. — 
10. Frk. Else Hansen, Vestergade, 60 år. — 
12. Fhv. landmand Niels Chr. Korsgaard, 
Præstegaardsvej, 75 år. — 23. Overmontør 
Johs. Nielsen, Nygade, 60 år. — 26. Fhv. 
landmand Niels Homann Christensen, Jern
banegade, 70 år.

Juni: 12. Pensionist Kirstine Jensen, 
Bredgade, 70 år. — 13. Fru Ane Marie John
sen, Klostervej, 85 år. — 21. Fru Peder Niel
sen, Storegade, 60 år. — 27. Skrædderm. E. 
Alsholm, Jernbanegade, 50 år. — 27. Bager
mester E. Nielsen, Østergade, 60 år.

Juli: 3. Repræsentant Jacobi Nielsen, 
Kongevej, 60 år. — 8. Damefrisør Edel Chri
stiansen, Østergade, 50 år. — 12. Snedker 
Thomas Mortensen, Parkallé, 80 år. — 13. 
Gasværksarb. Arnum Jørgensen, Kloster
vej, 50 år. — 25. Rentier Mikkel Christen
sen, Langagervej, 70 år. — 30. Plantør Karl 
Christensen, Lundenæs, 50 år. — 31. Pen
sionist Kirsten Pedersen, Aldersrenteboli
gen, 80 år.

August: 13. Fru Ane Katrine Olesen, Ve
stergade, 70 år. — 21. Fhv. gdr. Chr. Moes- 
gaard Andreasen, Nørregade, 80 år. — 22. 
Gdr. Georg Vesterager Jeppesen, Skjern 
Birk, 50 år. — 23. Fru Marie Jensen, Chr. 
Hansensvej, 70 år. — 27. Fru Karen Rah- 
bek, Holstebrovej, 60 år.

September: 7. Husejer Helene Rindom, 
Nørregade, 80 år. — 7. Frk. Anna Hansen, 
Den gamle Præstegaard, 70 år. — 9. Repr. 
Chr. Christiansen, Vardevej, 60 år. — 13. 
Overlærer Kirsten Kattenhøj, Nygade, 60 
år. — 22. Fru Ane Sand Jespersen, Finde
rupsvej. 85 år. — Fru Anna Nielsen, Ma
rupvej, 50 år. — 26. Fru Margrethe Niel
sen, Lundevej, 80 år. — 30. Pens, togfører 
Jørgen Bruun, Præstegaardsvej, 85 år.

Oktober: 3. Fru Anna Skytte Lauridsen, 
Nygade, 60 år. — 24. Fru Kirstine Grøn
borg, Aldersrenteboligen, 75 år. — 30.
Overlærer J. Hedegaard Christensen, Aa- 
vang, 50 år.

November: 2. Arbm. William Kristiansen, 
Fredensgade, 50 år. — 12. Overlærer H. 
Astrup, Bredgade, 60 år. — 18. Mælkehand
ler A. Christiansen, Østergade, 50 år.

ANSÆTTELSER, FORFLYTTELSER OG 
UDMÆRKELSER

Folkekirken: Hjælpepræst Paul Tolsgaard 
ansat som lærer ved Odder private real
skole, og cand, theol. Børge Krogh, Strei
te v, ansat som hjælpepræst i Skjern.

Folkeskolen: J. J. Hedegaard Christensen, 
A. Ibov og Dagmar Andersen udnævnt til 
overlærere. Elten Nørgaard Kristensen kal
det til lærerinde og Knud Axelsen til aspi
rant ved Skjern skolevæsen. Dagmar An
dersen afsked med pension.

Præliminærkursuset: Lærerne Ejner Chri
stiansen, Skjern, og Graversen, Hanning, 
antaget som timelærere.

Dommerkontoret: Dommerfuldmægtig
Teglbjerg, Skjern, forflyttet til Odense, og 
dommerfuldmægtig C. J. Bækgaard, Varde, 
forflyttet til Skjern. Assistent Elly Haahr 

forfremmet til overassistent og kontorassi
stent M. Meiner forfremmet til assistent.

Politiet: Overbetjent Aage Sørensen ansat 
ved landpolitiet i Hammerum, og overbe
tjent Ingemann Pedersen, Arhus, ansat i 
Skjern.

Ligningsvæsenet:: Pens, forstander Anton 
Madsen udnævnt til overligningskommîs- 
sær.

Postvæsenet: Postass. Chr. Skinnerup, 
Skive, forfremmet til overass. i Skjern. 
Landpostbud Kristen Nørmark udnævnt til 
rødt postbud, landpost Viggo Nørmark for
flyttet til Dejbjerg, aspiranterne Alfred 
Jensen og Helge Bæk udnævnt til postbude.

Statsbanerne: Lokomotivfører K. A. Ni
colaj sen bevilget afsked p. gr. af svagelig
hed. Overass. K. Jensen udnævnt til trafik
kontrollør.

Brandforsikring: Bygningsingeniør Knud 
Søborg konstitueret som branddirektør.

Elvæsenet: Installatør Poul Gahner Lar
sen antaget som driftsbestyrer på Skjern 
Elektricitetsværk.

Udmærkelser: Borgmester O. K. Nielsen 
udnævnt til R. af Dbg. Fodermester Carl 
Chr. Christensen, Ganer, sølvmedalje for 
lang og tro tjeneste. Kontrolass. Kr. Lille
lund, Skjern, sølvpræmie for fint regnskab.

£)e i åtetø løb bøbe
December 1957: 1. Maskinsmed Erik Jen

sens hustru, Mariane, f. Jensen, De gamles 
Hjem, 80 år. — 4. Branddirektør Egon Lyt- 
gens Christiansen, Grønningen, 37 år. — 6. 
Fhv. gdr. Hans Peder Christensen, Polle- 
gården, Hedeby, 85 år. — 22. Inspektør Pe
der Kirkegaards hustru, Helga Margrethe, 
f. Jensen, Vardevej, 66 år.

Januar 1958: 2. Vognmand Jens Ladekjær 
Mikkelsen, Nygade, 68 år. — 6. Enke efter 
stationsmester Jacob Jensen, Mette Kir
stine, f. Hansen, Grønnegade, 84 år. — 21. 
Bankdirektør E. Christiansens hustru, Anna 
Therese, f. Lytgens, Jernbanegade, 64 år.

Februar: 13. Overass. v. postv. Ove Ejler 
Andersen, Fredensgade, 39 år. — 25. Hus
ejer Andreas Poulsens hustru, Mette Marie, 
f. Mkkelsen, Søndergade, 69 år.

Marts: 14. Enke efter fhv. gdr. Chr. Hjøl- 
lund, Ane, f. Christiansen, Nylandsvej, 80 
år. — 19. Skomagerm. Poul Nielsen Madsen, 
Søndergade, 73 år. — 19. Sygeplejerske 
Emilie Knudsen, Ørsted, (datter af afd. 
købm. M. J. K., Skjern), 43 år. — 26. Enke 
efter malerm. P. Nielsen, Ane Johanne 
Pouline, f. Christensen, Østergade, 76 år. — 
26. Pensionist Jeppe Cilius Lauridsen, Nør
regade, 67 år. — 30. Brolægger Jens Peter 
Pedersen, De gamles Hjem, 76 år.

April: 2. Gdr. Svend Aage Nielsen, V. Ma
rup, 50 år. — 14. Rentier Jeppe Tarp Lau
ridsen, Hedeby, 74 år. — 14. Enke efter 
margarinefabrikant A. Pedersen, Johanne 
Marie, f. Christensen, Bredgade, 85 år. —
17. Enke efter gdr. Anders Olesen, Kristine 
Marie, f. Nielsen, Engsig, 85 år. — 30. Sko
mager Ejnar Spang, Bredgade, 60 år.

Maj: 7. Stationsbetjent Jørgen Ellemann 
Christensen, Skjern, 32 år. — 11. Pensionist 
Martin Alfred Pedersen, Vardevej, 66 år. —
18. Trykkeriarb. Martin Pedersen, Grønne
gade, 60 år.

Juni: 5. Pensionist Henrik Henriksens hu
stru, Maren, f. Nielsen, De gamles Hjem, 78 
år. — 15. Fhv. gdr. Hans Peder Adolf Han
sen, Chr. Hansensvej, 75 år.

Juli: 7. Pensionist frk. Ane Christensen, 
De gamles Hjem, 83 år.

Pensionist Chr. Astrup, Parkallé, sølvbæger 
for 25 års tillidsmandsarbejde for Hus
mandsforeningernes Brandforsikring.

NYE FORMÆND
Byrådet: Fabrikant O. K. Nielsen, Varde

vej, den nye købstads første borgmester.
Ligningskommissionen: Grosserer K. Fa- 

bricius Poulsen, Østergade.
Venstrevælgerforeningen: Konsulent An

ders Høgh, Grønningen.
Den konservative Vælgerforening: Over

lærer Johs. Bank, Bredgade.
Ungdomsnævnet: Lærer C. M. Gravgaard, 

Østre Allé.
Sundhedskommissionen: Borgmesteren.
Erhvervsrådet: Ingeniør Vagn Jacobsen, 

Var de vej.
Ungdomsforeningen: Fabrikant Egon Sø- 

gaard, Østre Allé.
Havekredsen: Førstelærer D. Davidsen, 

Marup.
A/S Hotel Skjern: Grosserer Hauskov 

Berthelsen, Nørregade.
A/S Skjern Industrigård: Ingeniør Vagn 

Jacobsen, Vardevej.
Brevdue forening en: Vognmand Morten 

Rahbek, Vardevej.
SG-venner: Sv. Kousgaard, Birkallé.

August: 17. Pensionist Søren Sørensen 
(Højmose), Finderupsvej, 76 år. — 18. Gas
værksarb. Jens Johnsen, Klostervej, 56 år. 
— 21. Enke efter stenhugger Gustav Jons
son, Mariane, f. Mortensen, Vorgod Hvile
hjem, tidl. Skjern, 79 år. — 28. Skomagerm. 
Kristian Enevoldsen, Bredgade, 72 år. — 30. 
Væver Ernst Karl Kramer, Kbh., tidl. Ma
rupvej, Skjern, 80 år.

September: 2. Hønseriejer Niels Peter 
Dalgaard, Langagervej, 63 år. — 17. Murer 
Chr. Claudius Thomsen Grønborg, Øster
gade, 65 år.

Oktober: 12. Husmand Jens Larsen Jen
sens hustru, Ane, f. Mortensen, Ganerkjær, 
70 år. — 16. Fhv. pedel Mads Andersen, De 
gamles Hjem, 82 år. — 17. Enke efter bogh. 
Hjorth Christensen, Anna Petrea, f. Jacob
sen, Løvensgade, 73 år. — 23. Fhv. gdr. Lau
rids Chr. Grønborg, Vendersgade, 78 år. — 
29. Murer Gotfred Sørensen, Holstebrovej, 
79 år.

November: 19. Forretningsfører Gottborg

Bisgaard, Fredensgade, 46 år. — 23. Enke 
efter husejer Carl Nielsen, Christine, f. 
Christensen, Skolegade, 81 år. — 27. Enke 
efter gdr. Hans Olesen, Marup, Marie, f. 
Hansen, De gamles Hjem, 80 år.
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60 pragtfulde optagelser 

fra festdagen finder De 

i det smukke billedhæfte 

Da Skjern blev købstad. 

Byens boghandlere har det!

Da
SKJERN 
blev 
købstad

Udsendt afJ. S trand by guards Bogtrykkeri på trykkeriets 60 års dag 16. oktober

til lykke!

BYENS BRØDFABRIK

ønsker

KØBSTADEN SKJERN



Enten det drejer sig om indskud eller lån, så kom ind og tal med os om sagen

Vi er altid rede til at yde Dem den bedst mulige betjening

AKTIESELSKABET

Skjern Bank

Benyt Byens eneste lokale Bank




