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ÅRET RUNDT
Ved lærer JENS C. ANDERSEN, Lundenæs. 

Hvert sogn har sin rytme — den unge køb
stad har også sin. Kan hænde en kende lidt 
mere livlig end før — lidt mere sprælsk 
måske. At tegne en kurve over årets rytme 
for by og borger er på forhånd prisgivet. 
Ingen tonefilm vil heller være i stand til at 
kunne gengive den. Typer og tryksværte 
endnu mindre. Mikroskopisk lille bliver da 
også den brøkdel, vi her forsøger at frem
føre af årets gang under solskin og skyer.

December: 1. Det store juletræ rejses på 
torvet. — 5. Juleudsmykningen stråler over 
byen. — 8. Brugsforeningen har haft en 
årsomsætning på 883.242 kr. og har 412 
medlemmer. — 9. Byrådet bevilger biblio
teket 44.516 kr. og Teknisk Skole 8.500 kr.; 
det ser med velvilje på en ombygning af 
St. Nørgård til hjemmeværnsgård, men ikke 
på at opføre friluftsbadet i to tempi; kom
munens statusregnskab balancerer med 
9.980.268 kr. — Skolefesten blev en succes, 
og sjældent har en forestilling på teater
scenen mødt en sådan begejstring som bør
nenes optræden i »Snehvide og de syv små 
dværge« og »Onkel Toms hytte«. — 17. Te
lefonboksen tildeles plads ved basarbygnin
gen i stedet for på Missionshotellets torv.
— 18. Rejsegilde på Industrigårdens anden 
værkstedsbygning efter 15 dages byggear
bejde. — 21. Julehandelen går strygende. — 
22. Svin nr. 100.000 må lade livet på Skjern 
Svineslagteri. — Foruden en mængde andre 
ting er museet i det forløbne år blevet 
skænket en samling på henved 1000 emble
mer efter afdøde pedel Mads Andersen, der 
i mange år har virket som kustode ved 
museet. — På postkontoret er der i dagene 
11.—22. dec. afsendt 38.800 maskinstemplede 
breve og 2930 pakker, ankommet 3800 pak
ker; i dagene 1.—22. dec. solgt frimærker 
for 59.942 kr. og 3525 ark julemærker. I hele 
året har det ekspederet 2.556.000 aim. breve 
(2.522.000 i 1957), 29.000 anbefalede breve 
(25.000), pakker 133.000 (124.000), postindkas
seringer og -opkrævninger 75.000 (75.000), 
postanvisninger, ind- og udbetalingskort 
201.000 (199.000). Til gengæld er beløbene 
faldet til 32.946.000 kr. (32.987.000), og af
sendte telegrammer til 1533 (1639). Abon
nenter på dagblade 3.000 og andre blade 
16.000 er uforandret, 140.000 postadresserede 
aviser ligeledes. Der er afsendt 807.000 avi
ser (799.000), omdelt 285.000 adresseløse for
sendelser (244.000) og solgt frimærker for 
442.000 kr. (417.000). — Der er i 1958 født 35 
drenge og 31 piger, døbt 39 drenge og 42 
piger, konfirmeret 58 drenge og 74 piger, 
viet 34 par, død 12 af mandkøn, 17 af kvin
dekøn. Der har været 3428 altergæster i 
sognemenigheden og 370 i valgmenigheden.
— Folkeregistret viser, at folketallet er 
5242 pr. 1. jan. 1959 med 5136 pr. 1. jan. 1958.
— Falck har i det forløbne år kørt 64.319 
km under 2657 udrykninger. Desuden er der 
ydet diverse hjælp i 705 tilfælde.

Januar 1959: 4. I. M.s nytårsfest med mis
sionær Bitsch som taler samler stor tilslut
ning. — Kørelærerne er glade ved det nye 
lokale i den gamle rutebilstation. — 9. Fol
ketingsmand Henry Christensen taler i 
Venstres Ungdom. — A/S Chr. C. Grene 
udvider med arkitekt Ove Holdgaards ejen
dom ved Søndergade til kontor- og lager

Avlsgården fra Lundenæs.

Slottet „Lundenæs“
Spredte noter om den tid, der var

Hvor hovedvejen fra Ribe op gennem Vestjylland skærer de vandrige åløb, 
lå der i middelalderen en række kongelige borge. Født af nødvendigheden lå 
de som vagtposter på strategiske punkter, hvor kongevejen eller kongens 
hærstræde krydsede de sejlbare åer. Vestjyder kender deres navne: Riberhus, 
Vardehus, Lundenæs og Vosborg. Deres opgave var en ganske klar hævdelse 
af kongens magt i det efterhånden fjerne vesten.

Lundenæs var indtil 1661 et kongeligt slot. I det næste par århundreder 
var det på godsejerhænder, sidst under stamhuset Lønborggård, der i første 
halvdel af forrige århundrede udstykkede gården.

Hovedparcellen, den nuværende Lundenæsgård, er således en rest af det 
gamle slot og den senere herregård. Gårdens bygninger ligger dog på samme 
sted som borgegården i ældre tid. Stuehuset er uden tvivl sydfløjen af 
hovedbygningen, der i 1811 sammen med to sidefløje dannede den herskabe
lige del af gårdens bygninger, mens ladegården lå i øst.

På den tid lå hovedbygningen mod vest i gården. Den var ligesom syd
fløjen opført af grundmur, mens nordfløjen var et gammelt bindingsværks-
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hus, der formodentlig stammede fra den tid, da borgegården blev opført 
her i forbindelse med ladegården. Dette skete i årene 1622—23. Slottet blev 
dengang opført helt i bindingsværk, hvortil alt undertømmeret blev hentet 
i skovene ved Silkeborg, for det skulle være egetræ.

Borgegården blev da bygget således, at hovedfløjen lå mod syd, som det 
nuværende stuehus ligger; mod vest lå et langt hus, der fra syd at regne 
rummede gæstekamre, rustkammer, køkken og bryggers. Nordfløjen i denne 
borgegård indeholdt bl. a. slottets og lenets kontorlokaler samt bolig for 
ridefoged og slotsskriver.

Hvornår det nuværende stuehus er opført, ved man ikke med vished. 
Ingolf Christensen i Skjern har opmålt huset og mener, at det stammer fra 
1700-tallet. Det er dog næppe ældre end 1779, da gården blev solgt til 
kancelliråd N. Hansen til stamhuset Lønborggård. På frontespicen ud mod 
gården sidder et par sandstensplader med udhugne adelige våbenmærker 
forsynede med navnene Hendrich Müller og Sophie Rosenstjern. Disse navne 
må have tilknytning til Lønborggård, idet denne gård blev købt af rente
mester Hendrik Müller i 1664, og senere ejedes den af hans søn, som var 
amtmand og ellers bar samme navn som sin fader. Våbenmærkerne har 
formodentlig haft deres oprindelige plads i muren på en bygning på Løn
borggård og er så flyttet til Lundenæs, da denne gård kom under Lønborg
gård og Müller-slægten ikke mere boede på stedet.

Fra hovedbygningen på Lundenæs ser man ud over et dejligt og frodigt 
landskab. En stor og smuk have strækker sig ned ad de stejle brinker mod 
den grønne ådal, der breder sit græstæppe som en flere kilometer bred 
grøn flade.

Midt ude i denne vældige engstrækning hæver sig en bred banke, der 
egentlig ligner en gravhøj; men kommer* man ud til den, ser man, at den er 
større, end gravhøje plejer at være. Den er lidt aflang, og dens største mål 
er et halvt hundrede meter. Tilgroede rester af en voldgrav fortæller da 
også, at vi her har en gammel borgvold. Det er lidt vanskeligt at komme 
til voldstedet, idet man må gå over en gyngende hængebro, som er spændt

udvidelse. — 11. Ved nytårsparaden i for
bindelse med højmessen tæller de unifor
mere piger og drenge ca. 330 medlemmer. 
— 13. Byrådet frafalder ønsket om Sønder
gade-tunnelen og hjemmeværnet St. Nør
gård. — 16. To Skjernbrødre nær sunket 
med bilen gennem isen, da de vil sætte 
skrubbenet i fjorden. — 19. Kristeligt land
mandsmøde med 1000 deltagere og fyldte 
parkeringspladser, talerne er forstanderne 
Høgel, Nr. Nissum sem., Edv. Jensen, Bør
kop sygeplejehøjskole, og Kingo Sørensen, 
Løgumkloster ungdomsskole, samt lærer 
Borup, Haslev højskole. — 21. Ungdomsfor
eningens møde ved folketingsmedlem Aksel 
Larsen samler stor tilslutning. — 22. Skjem- 
håndværkerne påbegynder de første 5 huse 
og vil opføre 9 mere. — Byrådet og Falck 
vedtager ny 10 års overenskomst for kom
munens brandvæsen. — 25. I. M.s mandslejr 
har 80 deltagere. — 26. Teknisk Skole har i 
det forløbne skoleår haft 282 elever i cen
tralskolen og 23 i aftenskolen.

Februar: Aret 1959 vil gøre Skjern 125 
lejligheder rigere. — 4. Husmoderforenin
gens og husholdningsudvalgets ernærings
kampagne blev en skuffelse. — Erhvervs
rådet har oprettet rådgivende konsulenttje
neste. — 9. Handelsforeningen kan ved ge
neralforsamlingen melde om forøget aktivi
tet siden overgangen til købstad. — 10. By
rådet indvier den nye byrådssal ved bud
getbehandlingen. Efter enstemmig indstil
ling fra skolekommissionen godkender man, 
at landskolernes to ældste klasser fra 1. 
august i år undervises i byskolen og skole
året flyttes til samme dato. — Mødet om 
den vestjyske halmpapfabrik har stor til
slutning. — Ved et godt besøgt møde i VU 
og ungdomsforeningen taler lærer Kjørboe, 
Holte, om flyvende tallerkener. — Telefon
kiosken ved Missionshotellets parkerings
plads klar til brug. — 14. Skjern Bank har 
i det forløbne regnskabsår forøget sin om-
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sætning med 50 mill. kr. og de sidste 10 år 
med 250 %. — 19. »Qivitoq« i Palæbiografen 
med 200 tilskuere giver 440 kr. til Grøn
landsfonden.

Marts: 2. Unge Hjems aften for alle ægte
par; »Far og mor har altid så travlt« ved 

folketingsmand, fhv. realskolebestyrer M. 
Buhl, Tørring, og underholdning ved Blå
kilde ungdomsskoles orkester. — 4. Rejse
gilde på de første håndværkerhuse. — 9. 
S. G. har opvisning med 75 gymnaster i 2 
pige- og 1 damehold, ingen herrer. — 10. 
Landsskolescenen har succes med »Een tje
ner og to herrer« i to forestillinger. — 12. 
Fem donorer får bronceplaket for 10 gange 
blodafgivning. — 14. KFUM og K's Idræt 
har opvisning med 6 hold gymnaster. — 20. 
Kommunens indtægter er steget med 9,4 % 
til 17.047.689 kr. Skatteindkomsterne er 
10.305.300 kr. Budgettet forhøjes med 69.000, 
og der skal udskrives 1.845.300 kr. i kom
muneskat. — 23. Garderforeningen holder 
kongefest. — 12 tyske fodboldspillere på 
påskebesøg hos S. G. — Amagerbladet kom 
i påsken til Skjern på dets første Vestjyl- 
landstur og startede dermed tidligere end 
normalt. — 31. Den første stork på banegår
den — også tidligere end før.

April: 3. Kirkens Korshærs basar får et 
festligt forløb og indbringer 4845 kr. brutto 
efter et lodseddelsalg på ca. 3000 kr. — 
Hjemmeværnet holder aftenøvelse i Borris- 
lejren. — 13. Teknisk skole slutter — har 
haft 202 elever på centralskolen og 68 på 
aftenskolen. — 16. Ved afstemningen om 
lørdagslukning kl. 12 stemte 90 % af de 
handlende for. — 19. Motorbane — 400 m 
gravet på 3 uger af 20 lærlinge — indvies i 
overværelse af ca. 300 tilskuere. — 18.—19. 
Skjern og Omegns Fjerkræklub har ca. 1500 
besøgende til udstilling. — 21. Turistfor
eningen gør generalforsamlingen til en 
vestjysk filmaften. — Tre 14—15 årige 
Skjerndrenge tilstår 11 motortyverier. — 30. 
Vellykket gymnastikopvisning på byskolen 
med 6 hold drenge og 15 hold piger.

Maj: 1. Fornøjelig H. C. Andersen-aften 
for 400 unge ved KFUM og K’s majfest, 
hvor lærer Lage Jacobsen, Odense, fortæl
ler og tegner. — 2. Godt 100 tilhørere til fi
nansminister Kampmanns møde. — Udsen
delsesgudstjeneste og -fest for missionær
parret Bitsch. — 8. Firmaet Th. Skjøde

over åen. Voldstedet ligger syd for Skjernå, men sådan har det ikke altid 
været. Da borgen blev bygget her og fik navn efter et skovklædt næs, må 
åløbet have gået syd for borgvolden. Velsagtens har det fulgt det gamle 
sQgneskel, der slår en bue syd om det store voldsted.

Der er visse steder — visse egne — hvor historien taler til os, ligesom 
synger i vort sind. De ligger spredt ud over hele landet: Hammershus, Fjen- 
neslev, Øksnebjerg, Dybbøl, Ribe, Skamlingsbanken, Norringris, Husby hule, 
og mange flere. Der er navne, som er fortalt og sunget ind i os og er blevet 
folkeligt fælleseje, så de er noget af det stof, der gør os til en enhed, til et folk. 
Hver egn har desuden sine minderige steder, der vel ikke er kendt så vidt 
omkring, men hvis værdi for landsdelens folk egentlig er den samme. Ja, 
ligesom hver by og hvert sogn har sin heks og sine trolde, har de deres sagn
rige steder, som binder en opvoksende slægt til hjemegnen. Det er vel noget 
af alt dette, som Grundtvig tænker på, når han taler om historiens poesi. 
Egnen omkring Lundenæs og Skjernbro taler også sit stærke sprog til egnens 
folk, ja, langt videre ud.

Hvor gammel borgen er ved ingen; men stedet dukker op af middelalderens 
tågedyner i den mærkelige sommer 1340. Niels Ebbesen havde dræbt den 
kullede greve i Randers, og sammen med sine tilhængere søger han nu at 
rense Jylland for tyskere. »Danske Krønike« fortæller, at i maj måned drog 
han mod tyskerne ved Skjernå, hvor de var i færd med at bygge på en 
befæstet borg, og der fældede han mange af dem. Navnet på borgen nævnes 
ikke, men det kan næppe have været nogen anden end Lundenæs. At her 
også siden lå en kongelig borg, ved vi. Her holdt Erik af Pommern retterting 
på sine rejser i Jylland, og hans »kære moder« dronning Margrethe sørgede 
for at indløse slottet, da det var blevet pantsat til Ribe-bispen.

Hundrede år efter at Niels Ebbesen havde kæmpet ved Lundenæs, lød 
der atter våbengny for dets port. Det var under det store nordjyske bonde
oprør 1441, at Henrik Tagesens tilhængere forsøgte at erobre borgen her 
på næsset; men den var dem for stærk, og Skjernå blev grænsen for det 
område, de nordjyske bondehære kom til at beherske i deres fortvivlede 
kamp mod det stormandsvælde, der truede med at umyndiggøre den jord
egne bonde. Opstandens afslutning fandt sted ved Husby hule mellem Vend
syssel og Thy. Kongen brugte her den taktik, at han lod herremændene stå 
frem ved bøndernes vognborg og tilbyde dem frihed for straf, hvis de fri
villigt vendte hjem. På denne baggrund må det kendte vers af vendelboernes 
nidvise ses. Henrik Tagesen og hans hjemstavns folk kunne ikke gå på
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akkord. Han kæmpede som en løve, og selv da han blev såret og ikke kunne 
stå oprejst, vog han seks mand, skønt han lå på sine knæ. Kongen og 
herremændene vandt over bønderne. Den fangne Henrik Tagesen blev besti
alsk henrettet, og de bønder, der ikke undslap, måtte »springe over klingen«.

Men vi vender tilbage til Lundenæs. I 1513 var kong Hans på rejse fra Ribe 
til Alborg. Da han fra Varde satte kåsen mod Skjernbro og Lundenæs slot 
og skulle over vadestederne nord for Tarm, trådte hans hest i et hul, og 
kongen faldt i vandet. I våd og medtaget tilstand blev han bjerget op. Hans 
foreløbige rejsemål må have været borgen Lundenæs. Og vi har lov til at 
tænke os, at man her har givet ham al den pleje, man formåede. Det hjalp 
dog ikke. Det kolde bad i Tarm kær fremkaldte en sygdom, som efter kongens 
ankomst til Alborghus voldte hans død.

Der gik nu en snes år. Kong Hans’ søn Christian II sad som en ørn med 
stækkede vinger i fangetårnet på Sønderborg slot. I det kongeløse år 1534 
rejste vendelboerne sig atter. Denne gang var det for at få »Den gamle ørn« 
ud af fangenskabet. Skipper Klements bønder rasede og brændte. Opstanden 
bredte sig også til disse egne og mod syd ned forbi Varde. Da blev Lundenæs 
stormet og brændt ned.

Herremændene havde i fællesskab prøvet at standse bønderne; men de 
magtede det ikke. Da sendte den nyvalgte kong Christian III holsteneren 
Johan Rantzau op gennem Jyllands oprørske egne. I lyn tempo førte den 
erfarne feltherre sin lille veludrustede hær af landsknægte gennem Vest
jylland mod Viborg og Ålborg. I et brev til tyske slægtninge har han selv 
skildret dette togt ad kongens hærstræde. Ikke uden overmod fortæller han, 
hvorledes bønderne rømte uden kamp, så snart hans fænniker viste sig. 
Det eneste sted, hvor de oppebiede hans ankomst, var her ved Skjernbro. 
Omkring 1. december kom Rantzau til Jylland, og i løbet af fjorten dage 
var fejden sluttet med erobringen af Ålborg.

Vi vil lade ham fortælle om begivenhederne ved Skjernbro: »... Som I 
uden tvivl ved, drog jeg fra Kolding til Varde, hvor omtrent 400 bønder 
havde samlet sig. Da de nu fornam, at jeg var kommet, tog de benene på 
nakken og slap med nød og næppe fra os. Siden drog jeg med knægtene og 
de to andre fænniker, som min nådige herre lod mig få, til en bro, der 
hedder Skjernå, men lå dog over en nat undervejs. Ved samme bro havde 
mange bønder samlet sig og kastet broen af; ville jeg omgå dem, måtte jeg 
fire eller fem mil af vejen, og landsknægtene skulle i denne vintertid på 
tre eller fire steder have vadet i vand til bæltet. Desårsag gik jeg med 
krigsfolkene løs på broen, hvor mange bønder da havde samlet sig. Der
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Aktiekapital og reserver: ca. 4 millioner kr. - Alle bankforretninger udføres

Knudsen udstiller på en svensk kunsthånd
værksudstilling. — JAK foreslår ved amts
møde i Skjern, at staten finansierer 
Skjernå-projektet med Skjernå-pengesed- 
ler. — 9. Ungdomsforeningens forårsfest 
med underholdning af seminarielærer 
Troelsen, Silkeborg. — 11. Politimester Vagn 
Bro taler i tilknytning til Sønderjysk For
enings generalforsamling. — 12. Byrådet be
vilger lys til byfesten og værkstedslokale 
til Teknisk skole i Kirkeskolens lange kæl
dergang. — 13. Erhvervsvejleder, forstander 
Bruun, Herning, taler ved forældremøde på 
Byskolen. — 14. Forældremøde cm delingen 
af 6. kl. i a- og b-linie efter den nye skole
lov. — »Marinestuen« er flyttet til Skjern. 
— Byrådet køber' jord ved Marupvej og 
grunden mellem Ringkøbingvej, Holstebro- 
vej og Svinget. — 22. Dansk Boligselskab 
holder rejsegilde på 10 enfamiliehuse på 
Østervang. — 23.—24. Godt 3000 mennesker 
besøger den store havebrugsudstilling. — 
25. Vandværket oplever recordforbrug. 2767 
kubikmeter eller 700 liter pr. indbygger på 
en søndag. — 27. Byrådet vedtager at regu
lere og tæppebelægge Bredgade for 800.000 
kr. med 75 % tilskud og modernisere belys
ningen i Bredgade og Vardevej til bane
overskæringen for 435.000 kr. — 29. By
festen åbner i sommersol med et mægtigt 
besøg, og en flot gymnastikopvisning, nyde
ligt balletoptrin, grinagtigt motorshow og 
en lokal revy er blandt 1. dags program
punkter. — 30. Byfesten fortsætter med mi
litæropvisning og besøg af flyvere, familie
aften på Missionshotellet ved KFUM og K 
og dans på Hotel Skjern m. m.

Juni: 1. Byf esten kulminerer — der star
tes med Horsensgardens procession gennem 
byen sammen med de uniformerede korps 
til anlægget, hvor KFUM og K har møde 
ved kontorchef Johs. Rasmussen, landskon
toret — på festpladsen samles 8—10.000 
mennesker, og der er stuvende fuldt til alle 
arrangementer. — Ev. luth. Mf. slutter sit 
2 dages sommermøde med Edv. Andersson, 
Sverige, og missionærparret Jønsson, Ab- 
bessinien, som talere og en kollekt på 3100 
kr. — 6.—7. Luth. Mf. forårsmøde med bl. a. 
missionær frk. Birthe Larsen, Afrika, dat
ter af forst. Larsen, Hillerød, som taler og 
en kollekt på 7342 kr. — 9.—11. Ca. 75 del
tager i sessionsfestlighederne med bøf og 
underholdning. — 13. DMS-udsalget med 
pastor Erik W. Nielsen som taler giver 4400 
kr. brutto. — 14. I. M.s sommermøde med 
pastor Jacobsen, Lemvig, og missionær 
Kjær, Vejen, som talere og en kollekt på 
2025 kr. — 16. Cirkus Louis må nøjes med 
een aftens forestilling på grund af storm
vejr. — 18. Udflugt for ældre med ca. 300 
deltagere til Give og Randbøldal. — Signal
formand Madsen, Skjern, tager årets første 
laks i Skjern å ved Albæk og endda på 18 
pund. — 22. Forsvarsbroderforeningens stif
tende generalforsamling. — Stor brand i 
Skjern enge. — 23. Voldsom brand i planta
gen ved Skjern Anlæg. — De uniformerede 
korps og Set. Georgs-gildet har sankt-hans- 
fest på pladsen bag Kirkeskolen og KFUM 
og K ved Albæk Møllegård. — 25. Dyrskuet 
har recordtilslutning af dyr og maskiner. — 
26. Hedeselskabet holder årsmøde i Skjern. 
— 28. Drengene fra Skjern vinder vestjysk 
drengeturnering i fodbold. — Historisk 
Samfund besøger Lundenæs Voldsted, hvor 
pens, lærer Kåe, Ulfborg, fortæller det 
gamle slots historie. — 29. Femten glade 
spejderdrenge drager i jubilæumskorpslejr 
ved Ebeltoft.
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Sommerens byfest blev besøgt af en mængde mennesker, der fik alt, hvad hjertet kunne begære i retning af 

allehånde underholdning. Den lokale revu »Fidusia« måtte give et utal af ekstr aforestilling er for fulde huse. 

Øverst ses nogle af de lokale skuespillere udi aktion.

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

FASTER ANDELSMEJERI

5



begyndte vi straks at veksle skud, og med vore håndskyts trængte vi dem 
så hårdt, at de veg fra broen. Da tog vi os for at bygge broen igen. Som 
de nu så det, flyede de for os, og vi drog videre næste dag til den lille stad 
Ringkøbing.«

Der stod altså en kamp ved Skjernbro, men bøndernes mangelfulde ud
rustning satte dem ikke i stand til at tage det håndgemæng, som skulle 
forhindre den egentlige overgang. Vejen til Ålborg var nu fri. Og snart sad 
den fordrevne lensmand atter på Lundenæs slot.

Der kendes en lang række navne på næsset fra slutningen af middel
alderen til 1660, da det kongelige len blev ophævet og Lundenæs solgt for 
at dække rigets gæld efter svenskekrigens tid.

I tiden indtil 1599 havde næsten alle lensmændene slottet som pantelen, 
hvori de havde indbetalt store pantesummer. Det var vel på en måde for
delagtigt for den kongelige regering, idet pantesummerne indgik som statslån; 
men til gengæld sad lensmændene sikre på deres len, der ofte blev givet 
på livstid.

Fanteforholdet gav anledning til adskillige handeler, når lenene blev 
ledige. Således hører vi, at kongen i 1566, da lensmand Niels Lange var 
død, ligger i handel med en vis Hennecke von Hagen om stillingen her på 
Lundenæs. Von Hagen tilbød at give 20.000 daler i pant; men kongelig 
majestæt syntes, det var for lidt, og da Niels Langes enke, Abild Skeel, 
tilbød at forhøje pantesummen klækkeligt, beslutter kongen, at hun må 
beholde lenet, da von Hagen er »fast udholdelig at forhandle med«. Men 
for at manden ikke skal blive fornærmet, kan man sige til ham, at Abild 
Skeel vil have 25.000 daler for at afstå Lundenæs, og han har kun de 
20.000, som ligger i Nyborg. Disse penge vil kongen dog gerne låne af ,ham 
til seks procent i rente.

Fru Abild Skeel fik altså lenet, hvor hun nu sad som lensmand i tyve år. 
En kvinde kunne altså på den tid godt være indehaver af en betydelig 
stilling i samfundet, når hun ellers havde de fornødne kvalifikationer. Fru 
Abild byggede et stort hus på den gamle borgvold; det var opført i to 
stokværk. Med dette store hus på banken i den grønne eng er vi ved slut
ningen af borgbankens historie. En snes år efter fru Abilds død fik lensmand 
Ulrich Sandberg kongelig ordre til at nedbryde huset og bruge bygge
materialerne til udhuse i ladegården, og i 1621 brændte resten af slottet på 
banken ned til grunden.

Engang i tiden — man ved ikke hvornår — havde Skjernåen skåret sig 
et nyt strømleje i den bløde engbund. Slotsbanken blev ved den lejlighed 
afskåret fra forbindelse med slottets jorder, som lå nord for ådalen. Det 
nye leje skar sig igennem det næs, hvorpå borgen lå, så den kom til at ligge 
syd for åen. Der var ganske vist et vadested ved slottet; men åen har altid 
været en lunefuld nabo. Så snart vandet steg, havde man et utroligt besvær 
med at komme over fra slottet til ladegården, der forlængst var flyttet ind 
på det tørre land, hvis den da nogen sinde har ligget ude ved borgbanken.

Ulrik Sandberg fik derfor lov til at .flytte. Det nye Lundenæs slot blev 
bygget, hvor gården Lundenæs nu ligger. Borgbanken fik lov til at passe sig 
selv. Man har dog engang for mange år siden prøvet at udnytte de jord- og 
stenmasser, den rummer; men stedet har været for utilnærmeligt, uden 
egentlige veje, og den fik lov til at ligge som en drøm fra fjerne tider.

Skjern 
Fjerkræslagieri
Telefon 91

FJERKRÆ

OG
KANINER

^O^BOGHANDEL
SKJERN-TLF. 16

Kaffe . Konfekture

Tobak . Cigarer

Telefon 461

Laurids Larsen

Guld . Sølv . Ure . Optik

Tlf. 210

Alfred Kaae.



Juli: 9. Sommervarmen satte record i 
Skjern med 33 grader i skyggen. — 17. Hø
sten er i gang og den første rug kørt ind 
hos gdr. Søren Christensen, Anum. — For 
anden gang ild i Skjern enge. — 19. ca. 225 
deltagere fra FDF’s landsorkesterstævne gi
ver Skjern en festlig søndag med deltagelse 
i gudstjenesten, koncert, gymnastikopvis
ning og møde ved viceinspektør Rydam, 
Rødovre, i anlægget. — 21. Økumenisk af
ten i KFUM og K med deltagelse af ar
bejdslejren, der hjælper pastor Råbjerg 
med kirkebyggeriet i Tolunde ved Lem. — 
26. KFUM og K’s idrætsafdeling har med 67 
deltagere en fin udflugt til Mols og Helle
bjerg.

August: 3. Efter 8 begivenhedsrige dage 
vender 75 FDF-drenge hjem fra Rendsborg
lejren ved Vejle. — KFUM’s 3 juniores i 
bordtennis rykker ind i Danmarksturnerin
gen. — En ballon fra byfesten er dukket op, 
den var havnet i Gribstrup ved Horsens. — 
7. Skjern har i to dage besøg af 25 engelske 
Boys Brigade-drenge. — 15. Fra mellem
skoleklasserne drager 51 elever på Born- 
holms-tur. — Fjernvarmecentralen har fået 
tilslutning fra 18 nye forbrugere. — 16. 
Trods næsten uafbrudt silende regn afvik
ledes 36 spændende håndboldkampe i amts
turneringen på Skjern Stadion. — 19. I 
Ganer dambrug finder man 500 kg ørreder 
døde, antagelig efter forurening af åen 
efter stærkt regnskyl. — 20. På Teknisk 
Skole er man begyndt centralskoleunder
visningen med 15 smede og maskinarbej
dere, og lærlingeforskolen er overtegnet før 
starten i det nye værkstedslokale i Kirke
skolen.

September: 6. Ved høstgudstjenesten blev 
den nye kordegn, snedker Kousgård, budt 
velkommen, i høstoffer indkom 5.356 kr. + 
569 fra børnenes bøsser. — 8. Byrådet ved
tager skolekørsel fra Albæk skoledistrikt 
for de børn, der skal søge undervisning i 
Skjern. — Et par hvepsevåger er iagttaget i 
Præstegårdsplantagen, antagelig tiltrukket 
af de usædvanlig mange hvepse. — 8.—10. 
Tre dages besøg af negerpræsterne Nagenda 
og Sabiti samt den engelske missionssekr. 
Lawrence Barham. Til børnemødet ca. 1200, 
og den første aften går flere forgæves til 
mødet i kirken. Ca. 1000 tilhørere de føl
gende aftener i missionshuset i Nørregade.
— 9. Set. Georgsgildet fik en festlig start.
— 13.—20. FDF-uge: Stor indianerøvelse — 
cyklistprøve for 11—15 årige i forbindelse 
med politiets færdselsundervisning — fest 
på Mølletorvet med orkester, ballonopstig
ning, udendørsbio m. m. — agitationsfest — 
indvielse af lejrgrund i Dejbjerg — kirke
gang. — 15. Byfestens regnskab præsente
res med et overskud på 28.024 kr. — Resul
taterne af cyklistprøven viser en dumpe- 
procent på 87. — 17. Foreningen for skole
kommissioner og skolenævn i Ringkøbing 
amt holder efter besøg på Blåkilde ung
domsskole og V. G. T. møde i missionshuset, 
Nørregade, hvor man på grund af kaffe
drikning må tage et stort telt til hjælp, bi
skop Baun indleder med foredrag om 
»Kirke og skole« for de ca. 700 deltagere. — 
Også mange til autoudstilling i Rådhusha
ven. — 22. Varmecentralen har ved general
forsamlingen 319 medl. — 25. Et festligt 
idrætsstævne på Skjern Stadion med 700 
børn fra 15 skoler.

Oktober: 5. Ved licitationen af Lejerbo’s 
nye karré med 30 lejligheder er de billigste 
tilbud samlet på 865.466 kr., hvoraf tilbudet

M. CHRISTENSEN & SØN

SKJERN . TELEFON 184 og 280

på fjernvarme menes for dyrt. — 13. Byrå
det bevilger 3,00 kr. pr. medlem i sygekas
sen, der søgte om 6,50 kr. Børnenes tand
pleje har i det forløbne år kostet sygekas
sen 14.400 kr. — Kommunens strømforbrug 
steget 12,4 % siden april. — Kirkeskolens 
nye gymnastiksal indviet af byens unge 
sportsfolk, der har vundet 19 mesterskaber, 
heraf 2 vestjyske mesterskaber og et Dan
marksmesterskab, der blev vundet af 
KFUM og K’s herre-juniorhold. — På dom
merkontoret har man gennem ejendoms
skyldsrestancen fundet frem til en ejerløs 
parcel i Skjernå-området. — 22. Fra 1. maj 
til dato har vandforbruget været 276.960 
kubikmeter, på grund af den tørre sommer 
en stigning på 86.802 kubikmeter fra i fjor. 

AKTIESELSKABET

VARDE BANK
STIFTET 1872

Bankens egenkapital ca. 22,4 millioner kroner 

tjener til sikkerhed for ethvert indskud

SKJERN AFDELING
ETABL. 1903

— den moderne bank med de gamle traditioner!

— 26. Den ejerløse grund blev på auktion 
solgt for 1225 kr. — 28. Trods det fine pro
gram må den kommunale ungdomsskole 
opgives. — 29. Stiftelsesmøde i lokalfor
eningen af vanføre. — 30. Ingeniør Vagn 
Jacobsen starter et interessant kørerlærer
kursus efter industriens TWI-princippet. — 
30. Fjerkræklubbens 3 dages udstilling med 
450 dyr får en god start. — KFUM og K’s 
finanskampagne 10.—24. okt. har givet over 
20.000 kr. i Skjern sogn på baggrund af, at 
den arbejdstekniske ungdomsskole, der 
ventes bygget af KFUM’s sociale arbejde, 
ventes bygget her i sognet i nær fremtid.

November: 1. Sognepræst A. Bundgaard 
holder afskedsprædiken ved højmessen,



Dyrlægeparret Thøstesen.

Dyrlæge i Skjern ved århundredskiftet
Af fru Helga Buhl, f. Thøstesen, Græsted.

Mit barndomshjem var i Skjern på Stauningvej. Min far var dyrlæge og hed 
Thomas Thøstesen, han stammede fra Nørre Bork. Min mor var født Outzen og 
stammede fra Ringkøbing. Fars distrikt var af et uhyre omfang; det strakte sig 
fra Ørnhøj i nord til henimod Ølgod i syd. Nu lever der mange dyrlæger på 
området. Den første dyrlæge, der nedsatte sig inden for området, var Andersen 
i Videbæk. Da han kom for at hilse på far og var lidt benovet over at melde sig 
som konkurrent, blev han modtaget med den besked, at han var det menneske, 
der havde gjort min far den største tjeneste, så der var ikke nogen is at bryde.

Efter tidens forhold foregik al transport pr. hest og vogn; i vognporten 
stod altid charabanc, ponnyvogn, gig og slæde. Vi havde altid 3 heste. Det 
hændte, at far i løbet af 3—4 døgn kun så os børn, når vi sov.

Ved huset var der passage ved begge ender, man kørte ind fra vest og 
ud mod øst. Gårdspladsen var om morgenen som en markedsplads; folk kom 
trækkende langvejs fra med dyr til behandling. Far havde faste dage, ,hvor 
han kørte f. eks. til Lem, Borris eller Troldhede, hvortil landmændene kom 
med deres dyr til behandling. Vi havde telefon, men jeg synes ikke, at den 
spillede nogen nævneværdig rolle. Der fandtes jo kun telefon på kroerne og 
jernbanestationerne. Der var, så vidt jeg mindes, ikke en eneste gård, hvor 
man havde telefon. Det var som regel de små barbenede hjorddrenge, der 
kom med bud og undertiden oplevede at få lov til at køre med dyrlægen 
tilbage, hvis det traf sig sådan, at han var hjemme. Ellers måtte de af sted 
igen en hel eller halv mil til deres hjem.

Der var offentligt tilsyn med knuderosen og miltbrand, som der fandtes en 
del af. Pengene for disse tilsyn skulle hæves på amtskontoret i Ringkøbing, 
og hvert halve år drog mor af sted efter den svimlende kapital på 80—100 
kr., og for disse penge synes jeg, at vi børn blev ekviperet alle. Operation 
af plage om foråret taltes i hundredevis. En dag kom far træt hjem fra 
Troldhede, hvor han havde opereret 42 plage for en betaling af 4 kr. stykket. 
Han lagde pengene på bordet og sagde til mor; Nu skal du have en ny kjole, 
og jeg vil en tur til Fredericia for at få nogle romerske bade for min gigt.

Mor var en dygtig husmoder og en god økonom; det hvilede i et trygt leje 
uden luksus; ingen savnede noget. Vi var 7 børn, 2 tjenestepiger, 1 karl og 
de sidste år altid assistent i vinterhalvåret, så der var jo mange munde at

KFUM og K holder novemberfest for de 
unge med underholdning af Hoptrup høj
skoles orkester og S. G. fortsætter sin ba
sar på torvet. — 2. Kirkeminister Bodil 
Koch taler ved et møde, arrangeret af So
cialdemokratisk Forening og Kirkeligt 
Samfund, om »Kirke og folk«. — 4. Mens 
menigheden i stort tal tager afsked med pa
stor Bundgaard og frue, taler forfatteren 
Palle Lauring i ungdomsforeningen om 
nordisk fællesskab. — 5. Uafbrudt besøg 
ved Skovtofte-udsalget, hvor fru pastor 
Skov taler både eftermiddag og aften. — 
Kommunalarbejdernes forsøg på at standse 
rotterne under fortovet ved Østergade-Ny- 
gade-hjørnet glippede. — 6. Varde Banks 
Skjern-afd. fejrer lokalernes modernisering 
og den kommende selvstændighed ved en 
uformel sammenkomst i banken. — 7. Fest
lig afslutning på den første lærlingeforskole 
for smede- og maskinarbejdere, der har un
dervisningsværksted i Kirkeskolens kæl
dergang. — Også Skjern Bank har moder
niseret, og der er indført ekspedition med 
transportbånd. — 10. Regnskabsforelæggel
sen for det første købstadregnskab viser 
efter en henlæggelse på 419.000 kr. et drifts
overskud på 250.000 kr. og en formue på 
1000 kr. pr. indbygger. Byrådet bevilger 
11.700 kr. til værksted og drift af lærlinge
forskolen. — 11.—12. Missionær Janus Ras
mussens bibelkursus i missionshuset, Fin- 
derupsvej, samler meget stor tilslutning. — 
13. Lærerinde frk. Bruun, Hemmet, fortæl
ler i husmoderforeningen om sin missions
gerning i Abessinien. — 15. Sportsfiskerfor
eningen fortsætter elektrofiskeriet i Skjern 
å. — 17. Landsskolescenen har så godt som 
fuldt hus til sine to opførelser af »Seks 
kammerater«. — 18. Flyverløjtnant Møller 
Pedersen holder foredrag i ungdomsfor
eningen om jetflyvning. — 21. Ved et godt 
besøgt forældremøde i præliminærkursuset 
»læser« seminarielærer Troelsen, Silkeborg, 
et lystspil af Henning Kehler med pædago
gisk emne. — 21. Gamle marinere samles i 
Marinestuen til festlig indvielse. — 22. In
dre Mission holder samfundsfest med den 
nye landssekretær som taler og indsamler 
2380 kr. til ombygning af pedellejlighed, 
køkken, garderobe og toiletter. — 23. Ved 
unge hjems aften vises en gribende film: 
»Der kommer en nat«, og inspektør E. Søn- 
dergaard taler om »Guds smil«. — I hus
holdningsforeningen taler landsformanden, 
fru Johanne Dahlerup om »Vor forening — 
og de andre«. — 23.—24. De grundtvigske 
menighedsmøder med ca. 400 deltagere får 
trods ændring i talerlisten interessante fo
redrag om mennesket og slutter med en 
velbesøgt altergangsgudstjeneste. — Stor 
kursusaktivitet i lærerkredsen. — »Grønt 
lys« for »Lejerbo«s og kunsthåndværker 
Skjøde Knudsens byggeplaner. — De nye 
lysmaster rejses, juleguirlander hænges op 
og juletræet rejses på torvet. Snart stråler 
lyset over købstaden Skjern.

----------------------------------------------------- >

ÅRBOGEN
siger tak 

for tekst og billeder fra 
det gamle Skjern
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Forsidebilledet

i år fra det helt nye Skjern 
skyldes fot. Graversen
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Dyrlægeboligen var det hvide hus, der skimtes t. v.

ni

KOKS
OLIE

Når den gamle kakkelovn skal 
skiftes ud — og del skal den, 
for den er både utidssvarende 
og forslugen — så opstår spørgs
målet: Skal der vælges koks el
ler olie?

CALORATOR-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«.

iii
Wi

MORSØ olieovn nr. 1001 er den 
nyeste og mest fuldendte olie
fyrede stueovn. Bed om brochu
ren »Nr. 1001 fro MORSØ«.

MORSØ STØBEGODS
NYKØBING MORS

Aktieselskabet

HANS BANKS Eftf
Skjern . Telf. 5
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mætte. 2 gange årligt var der store markeder i Skjern, og da kom der mange 
landmænd, som skulle have gode råd og medicin. Far var jo sjældent hjemme; 
men mor klarede det fint; der var meget med ormepulver, pulver mod for
stoppelse og ringormesmørelse. Jeg har hørt mor drille far med, at hun sådan 
en dag tjente mere end han, og det var jo altid kontant betaling.

Undertiden rejste der sig voldsomme sandstorme, som ikke blev hindret af 
nogen beplantning, og jeg døjede meget med, at jeg fik sand i øjnene. Hver 
fredag blev der lagt dej g til sigtebrød; den blev i en spand med viskestykke 
bragt over til bageren, sådan gjorde alle, og det kostede 20 øre at få bagt to 
kæmpebrød. Disse friskbagte brød smagte jo herligt; men man fik tit sands
korn mellem tænderne, fordi det kunne blæse gennem viskestykket, eller 
også fordi bageren fyrede med lyngtørv.

Over skrivebordet hang fars violin; han var meget musikalsk; men det 
blev kun sjældent, vi hørte ham. Derimod forlangte han, at vi om efteråret 
i hver uge skulle lære en ny sang og lørdag aften synge den for ham; vi 
stod så på rad og fik hver udbetalt 10 øre, som alle gemtes til julen; de 
slog til til julegaver til hele familien.

En herlig sommeraften var min broder sendt ned på engen efter en hest; 
men da han trak afsted med den, rev den anden hest sig løs, og da toget i det 
samme kom forbi, blev de vilde og løb ind på banen foran toget og blev 
dræbt begge to.

En anden hestehistorie er af mindre tragisk karakter. Engang købte fat
en ældre hvid hest, som vi kaldte Glauert, fordi den havde tilhørt Cirkus 
dauert; den blev vor kæreste og bedste legetøj. Dels kunne vi roligt selv 
spænde den for ponnyvognen og køre en tur med den, og dels legede vi 
cirkus med den i haven. Når karlen spillede på harmonika, rejste den sig på 
bagbenene og rystede med hovedet i takt med musikken. Vi kunne ride 
rundt i haven på den, stå op på den, hænge på siden af den, jo, det va c 
alle tiders legetøj.

Den omstændighed, at der så godt som ikke fandtes træ i Skjern og omegn, 
sammen med, at bebyggelsen var langt mindre omfattende, medførte, at 
lyden forplantede sig på en måde, som ikke ret mange af de nulevende 
skjernboere gør sig nogen forestilling om. Når far med tospand om aftenen 
kørte over broerne over åen, var det hans store fornøjelse at få hestene 
til at løbe i takt; det lød kønt mod broplankerne, og det kunne vi stå der
hjemme og høre. — Sad karlen og pigen en aften og ventede på far og mor,
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kunne de høre dem tale sammen, mens de var ved teglværket nord for byen.
En sommerdag kom far hjem og sagde: »Alle mand i en fart i charabancen, 

afsted ud på engen«. Der var en luftspejling (fata morgana) at se, et land
skab med palmer og fremmedartede huse, det var betagende.

Lidt modsat, hvad der ellers er almindeligt, stod tordenvejr for mig som 
noget hyggeligt, når det begyndte om aftenen og varede hele natten til hen 
på morgenstunden. Hyggeligt var det, fordi vi af pigen blev båret ned i fars 
og mors senge og i sofaerne; der lå man så og døsede og nød hængelampens 
svingninger, når et rigtigt skrald drønede hen over huset. Man nød også 
meget, at der altid blev drukket tordenkaffe mindst een gang sådan en nat.

Far fik gigtfeber og var i flere år en svag mand, og han døde kun 42 år 
gammel. Praksis, vogne, heste, huse ja alt solgtes for 12.000 kr. Jeg husker 
den sidste jul, far levede, at der kl. ca. 2 om eftermiddagen kom 2 mænd for 
at hente far til Kibæk til en foreningshingst. Far og mor forsvandt ind i 
den anden stue, så så jeg mor hjælpe far kørepelsen på, og så kørte far og 
de to fremmede. Far kom først hjem henad morgenstunden. Denne sidste 
juleaften i mit barndomshjem græd jeg mig i søvn; jeg længtes efter far 
og forstod så inderligt, at han var syg. Julemorgen hørte jeg far sidde og 
fortælle mor forskelligt, og så sagde han: »Tilsidst vidste jeg ikke, hvad 
jeg skulle gøre, men så hældte jeg flere spande vand i den«. Det var en 
tarmdrejning, og hingsten kom sig.

SPAR PENGE

Bliv medlem af

SKJERN 
BRUGSFORENING

Telefon 800

Banegårds
kiosken

S. KNUDSEN

Telefon 389

Alt til jagt og fiskeri

Bøssemager KORSHOLM

Telefon 283

MARTIN N. BONDE 
&C0.

Statsautoriseret 
installatør

Telefon 82

Skouby Holm
Førsteklasses kød 

og flæsk, 
hjemmelavet pålæg

Telefon 78
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ØSTERGADES 
BOGHANDEL

BENT INGOLF

CHRISTENSEN

Tlf. 114

Mærkedage

Skjern . Telf. 565

Karl Lange & Søn
Skræderi og herreekvipering

Skjern

Telefon 109

CHR. C. GRENEA/s

JOHANNES HOLM
STRØMPEHUSET

Telefon 229

DIAMANTBRYLLUP
April: 21. Husejer P. Chr. Pedersen og 

hustru, Storegade.

GULDBRYLLUP
December 1958: 13. Fhv. driftsbestyrer

Hans Jensen og hustru, Grønningen.
Marts 1959: 16. Fhv. gdr. Ole Laugesen og 

og hustru, Nygade.
September: 23. Husejer Mads Chr. Rind 

og hustru, Holstebrovej.

SØLVBRYLLUP
December 1958: 12. Arbmd. Hans Refstrup 

Pedersen og hustru, Lundevej.
April 1959: 27. Arbmd. Martin O. Jacob

sen og hustru, Lundevej.
Maj: 17. Gdr. Andreas Helsager og hustru, 

Marup.
Juni: 16. Fabrikant Chr. Mathiasen og hu

stru, Engtoften. — 27. Skrædder V. Got- 
fredsen og hustru, Marupvej.

August: 1. Arbmd. Thv. Mikkelsen og hu
stru, Svinget. — 9. Arbmd. Niels Christian
sen, Lundevej.

September: 2. Sadelmager Svend Søren
sen og hustru, Kongevej.

Oktober: 4. Tromlefører Peder Larsen 
Houensgaard og hustru, Klostervej. — 6. 
Maskinarb. Emil Pedersen og hustru, Øster
gade. — 14. Gdr. Chr. Siersbæk og hustru, 
Vestervang. — 17. Gdr. Chr. Madsen og hu
stru, Lynggaard. — 19. Gdr. Jens Nørgaard 
og hustru, Marup. — 19. Handelsm. Thv. 
Pedersen og hustru, Paghus. — 28. Arbmd. 
Jens P. Lydersen og hustru, Vrå.

November: 3. Viceinspektør E. Pedersen 
og hustru, Vestergade. — 3. Væver Hans 
Jensen og hustru, Engtoften. — 7. Arbm. 
Johs. Iversen og hustru, Vendersgade. — 
11. Blikkenslagerm. Oskar Wagner og hu
stru, Storegade. — 28. Arbm. Anders Astrup 
Christiansen og hustru, Marupvej.

BRYLLUPPER
December 1958: 6. Frk. Agnes Knudsen, 

Tarm, og Charles Nielsen, Lem, s. af Hans 
N., Brinkvej. — 6. Karen Kirstine Jensen, 
Lundenæs, og skibsbygger Vagn Chr. Ja
cob Kristensen, Odense. — 21. Frk. Nanna 
Nørgaard, Vardevej, og fabrikant N. Møller 
Thomsen, Parkallé. — 27. Frk. Else Lund 
Vestbo, Brosbøl Tarm, og tekstilarb. Poul 
Emil Christiansen, Skjern. — 27. Kontorist 
Ester Old Nørmark, d. af gdr. Viggo N., 
Old, og snedker Svend Arne Johnsen, Vold
gade, s. af afd. Jens J., Skjern. — 28. Bør
nehavelærerinde Inger Larsen, København, 
og Knud Jessen, s. af fhv. slagterm. Morten 
J., Skjern.

Januar 1959: 5. Konfektureh. Olga Katrine 
Hansen, Is-baren, og gdr. Richard Nielsen, 
S. Vium. — 10. Frk. Dohrit Arberg Jensen, 
d. af afd. Hermann J., Østre Allé, og tegl- 
værksarb. Harry Nielsen, Foersom. — 17. 
Frk. Tove Jensen, Ale, og dyrlæge Peder 
Jessen, Ramme, s. af fhv. slagterm. Morten 
J.» Skjern. — 24. Modist Anna Grete Hu
sted, d. af afd. snedkerm. M. H., Pileallé, 
og arkitekt Erik Hansen, Arhus. — 31. Ser
vitrice Else Marie Maibom Andersen, Ny

landsvej, og bogh. Laurids Nelson, Varde
vej.

Februar: 7. Lærerinde Karen Dalgaard 
Jensen, d. af bankass. Aitsi J., Bredgade, 
og pastor Helge Øyvind Lundblad, Frede
riksberg. — 25. Servitrice Birgit Fogt Sø
rensen, d. af slagteriarb. Kaj S., Skjern, og 
gdr. Eyvind Christensen, Vinding. — 28. 
Smørrebrødsjomfru Birtha Søgaard John
sen, Vejle, d. af landpost Axel J., Kloster
vej, og kok Finn Balleby Jensen, Vejle. — 
28. Anne Lise Sørensen, Varde, og spare- 
kasseass. Holger Gotfredsen, s. af skrædder
G. , Skjern.

Marts: 7. Slagteriarb. Karen Margrethe 
Christensen, Skjern, og arbm. Edert Net- 
terstrøm Silberg Sinnbeck, Skjern. — 7. 
Eksp. Aase Nielsen, Kbh., d. af gartner A. 
N., Skolegade, og hospitalsportør Bent Erik 
Jørgensen, Frederiksberg. — 14. Eksp. Irma 
Gundesbøl Nielsen, Skjern, og eksp. Mads 
Chr. Jensen, Skjern. — 26. Klinikass. Eva 
Danielsen, d. af stationsbetj. Eli D., Lunde
vej, og ingeniør Frank Alexander Madsen, 
Herlev, s. af murer Søren M., Nygade. — 
26. Eksp. Tove Hansen, d. af forretningsf. 
M. H., Vendersgade, og montør Jørgen 
Christiansen, København. — 26. Strygerske 
Birgith Søndergaard Jensen, d. af L. S. J., 
Nørregade, og gartner Ib Christensen, Næ
rum. — 26. Kontorass. Inge-Marie Nielsen, 
d. af garverm. Aa. K. N., Skjern, og slagter 
Finn Hvidberg Pedersen, Skjern. — 28. Aut. 
fodplejer Else Kristiane Jessen, Arhus, d. 
af fhv. slagterm. Morten J., Skjern, og over
sergent Gunner Bøgild Grimstrup, Køben
havn. — 29. Anni Birch Nielsen, d. af fru 
sadelm. B. N., Birkallé, og trafikass. Per 
Lindgaard, Randers. — 30. Syerske Hanne 
Lise Wennerwald Lessmann, d. af Fr. Vilh. 
L., og stud, techn. Peder Evald Nielsen, Ar
hus.

April: 12. Barneplejerske Ingeborg Bank, 
d. af tømmerh. H. B., Bredgade, og trykker 
Knud Lykke Nørrekær, Brøndbyøster. — 17. 
Husass. Ellen Sørensen, d. af gdr. Verner V. 
S., Marup, og chauffør Benny Kjærsgaard 
Nielsen, Tvingstrup. — 18. Anna Emilie 
Gade Jensen, d. af slagterm. Chr. G. J., Ny
gade, og tekstilarb. Henning Kristensen, s. 
af afd. kredsfmd. Martin K., Skjern.

Maj: 9. Kontorass. Bente Wagener, d. af 
blikkenslagerm. Oscar W., Storegade, og 
maler Robert Christiansen, Skjern. — 9. 
Frk. Eva Lund Pedersen, d. af fhv. gdr. 
Jens L. P., Storegade, og mejerist Malte 
Hvalbøll Petersen, (Bølling). — 16. Kontor
ass. Gerda Elisabeth Pagaard Nielsen, d. af 
fhv. gdr. Holden N., Skjern, og mekaniker 
Kaj Enemark Sørensen, Hellerup. — 16. 
Frk. Laila Marie Andersen, Kongevej, og 
stationsleder Børge Milter Bjerg, Falck, 
Skjern. — 17. Sygeplejerske Bodil Marie 
Kirstine Schelde Hansen, d. af slagterm. S.
H. . Skjern, og slagterm. Egon Vanned Stef
fensen, Ikast. — 17. Tobaksarb. Ester Ruth 
Lauridsen, d. af arbm. L. L., Skjern, og 
bøssemager Erik Nielsen Korsholm, s. af 
bøssem. K. K., Østergade. — 23. Frk. Jytte 
Mikkelsen, Herning, og repræsentant Jør
gen Johan Lyager Nielsen, s. af manufak- 
turh. Johan N., Bredgade. — 27. Husass. 
Rita Lodahl, d. af gdr. P. L., Marup, og 
gdr. Verner Andreas Pedersen, Hemmet.

Juni: 6. Husass. Marie Gjelstrup Jensen, 
d. af Ole J., Skjern, og slagteriarb. Peder 
Leif Krarup Pedersen, s. af slagteriarb. H. 
P. P., Skjern. — Telefonist Birgit Kirstine 
Toftgaard Jensen, Skjern, og møbelpolstrer 
Holger Bøndergaard Hansen, s. af maskin-
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MARTIN 
JENSEN

Tlf. 139

Cykler og knallerter

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

det bedste.

SLAGTER OLSEN
Telefon 219

Livsforsikring A/S

UTRECHT
Alle arter livs- og pensions
forsikring.

Indhent venligst tilbud.

K. KONGE
Skjern, tlf. 48

Oplev et par dejlige timer —

GA I BIOGRAFEN

den billigste fornøjelse i det helt 
store format.

PALÆ BIO
Skjern - tlf. 301

HOTEL 
»SKJERN« 

TLF. 39

arb. S. P. G. H., Skjern. — 6. Sygeplejerske 
Aase Pedersen, (Varde), og slagter Erik 
Hansen, s. af tarmm. H., Klostervej. — 6. 
Sygeplejerske Inger Mogensen, Ringkøbing, 
og maskinarb. Niels Møller, s. af fru Else
M. , Jernbanegade. — 21. Frk. Inger Jacob
sen, d. af gdr. Johs. J., Ganer, og chauffør 
Kaj Larsen, Birkum Mølle, Fyn. — 21. Læ
rerinde Anna Kathrine Birkedal Nygaard, 
Alborg, d. af pens, lærer C. N., Bredgade, 
og lærer Frode Dan Kofoed Rasmussen, Al
borg. — 28. Frk. Inger Larsen, (Dejbjerg), 
og Villy Pagaard, s. af K. P., Skjern.

Juli: 4. Kommuneass. Esther Harriet Jen
sen, d. af trafikkontrollør S. K. J., Bred
gade, og installatør Elmer Nørgaard Han
sen, s. af cementstøber M. H., Skjern. — 11. 
Boligkonsulent Inger Grene, d. af fru di
rektør C. C. G., Vardevej, og stud, odont. 
Jørgen Elliot Christensen, Hellerup. — 18. 
Frk. Ingrid Brosbøl Laursen, Tarm, og blik
kenslager Bent Christensen, s. af ekstraarb. 
L. C., Birkallé. — 25. Damefrisør Jytte 
Clausen, Pandrup, og snedker Svend Niel
sen, Kbh., s. af Aage N., Dalvej.

August: 22. Syerske Elvida Ingrid Erik
sen, Højby, Borris, og ekstraarb. Martin 
Pedersen, s. af handelsm. Thorv. P., Pag- 
hus, Skjern Birk. — 29. Frk. Ina Nissen, 
Sønderborg, og overmontør Poul Maribo 
Pedersen, s. af skolebestyrer P., Hjørring, 
tidl. Marup.

September: 5. Frk. Lilly Jensen, Odder, 
og Peter Høj Christensen, s. af husmand 
Otto C., Engsig. — 5. Frk. Nelle Pedersen, 
d. af Marie Kjelstrup, Skjern, og drejerm. 
H. Madsen, Silkeborg. — 19. Syerske Britta 
Møller Nielsen, d. af husmand Hans M. N., 
Holstebrovej, og banearb. Jørgen Relann 
Nielsen, Østergade. — ??. Hanne Nielsen, 
Hodde, og Frank Sørensen, Skjern. — 26. 
Frk. Birthe Abeline Nielsen, d. af chauffør 
Niels J. N., Engsiggade, og lærer Poul An
dersen, Den danske skole, Egernførde, s. af 
lærer Jens C. A., Lundenæs.

Oktober: 4. Eksp. Anna-Grethe Damgaard 
Eskildsen, d. af arbm. D. E., Skjern, og 
kommis Vagn Jørgensen, Vejlby. — 5. Va- 
skeriass. Ellen Stenbæk Jensen, d. af fhv. 
gdr. Johs. J., Bredgade, og arbm. Emil Lar
sen, Fasanvej. — 10. Frk. Gerda Kristensen,
N. Nebel, og typograf Ola Guilander, s. af 
bogtrykker S. G., Møllegade. — 24. Spare- 
kasseass. Inger Rasmussen, Kastrup, og 
maskinarb. Kaj Juul Madsen, s. af togf. P. 
C. M., Langagervej. — 24. Bodil Skinnebæk, 
Dybe, og ingeniør Karl Aage Nicolaisen, s. 
af pens, lokomotivf. A. N., Skjern. — 31. 
Kontorass. Karen Marie Christiansen, Ar
hus, d. af Hermann C., Østergade, og kon
torass. Arne Lem Kjær Jensen, Viby. — 31. 
Sygeplejerske Inger Rauschenberg Reimers, 
Faster, og frisørm. Georg Nielsen, Øster
gade.

November: 1. Fysioterapeut Connie Stie 
Hansen, d. af bankdirektør J. S. H., Bred
gade, og stud. med. Thorleif Friestad, Oslo. 
— 6. Frk. Inge-Lise Hame, d. af kredslæge 
H., Rudkøbing, tidl. Skjern, og stud. mag. 
Hans Mourier, København. — 7. Kontorist 
Ingrid Anette Iversen, d. af arbm. Johs. I., 
Vendersgade, og slagter Harry Pedersen, 
Karup. — 7. Frk. Helga Vendelbo Pedersen, 
d. af gdr. A. V. P., Albæk, og gdr. Karl 
Thygesen, Anum. — 8. Husbest. Inger Marie 
Skytte Lauridsen og gdr. Iver Fallesen, 
Råd, Østby. — 13. Husass. Birthe Koldsø, d. 
af Andr. J. K., Skjern, og mekaniker Hans 
Chr. Andersen, Lem. — 15. Servitrice Doris 
Høgfeldt, d. af murer G. Chr. H., Skjern, 
og mejerist Valdemar Harry Olesen, Stok-

SKJERN OG OMEGNS 

SAMLESTALD 
modtager 

kreaturer hver 

onsdag

Telefon 378

Johs. Mikkelsen
Cykleforretning

Skjern

Tlf. 138

JOHN W.LIND
TAPET

FARVE

Telefon 218

P. GAHNER LARSENS 
EFTF.

Statsaut.

installatører

☆

Telefon 433

Skjern kontante Manufaktur

forretning A/S
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KARL FJORD Jensen
CYKLE- OG TRÆHANDEL

Telefon 65

HUGO 
HOLMSTOEL

Jern- og 

Stålforretning

Skjern

Telefon 1 og 601

Byens folk 

køber fineste

MEJERIPRODUKTER 

fra

Skj'ern Mejeri
Telefon 30

Skjern Korn- og 
F odersiof forretning

Telefon 201

holm. — 28. Frk. Nelly Lauridsen, d. af fhv. 
gdr. Anders J. L., Skjern, og gdr. Fløe Ve- 
stergaard, Hauge. — 28. Eksp. Ulla Vera 
Balthzersen, d. af K. V. B., Fasanvej, og 
maskinarb. Henning Torben. Christensen, s. 
af fru Karen C., Nygade. — 29. Husass. Ing
rid Thomsen, d. af gravem. Niels T., Hol
stebrove j, og postmedhj. Benth Erik Ravns
bo, Viborg.

JUBILÆER
Februar: Politiassistent J. Jacobsen, 40 år 

i politietaten. — Borgmester O. K. Nielsen, 
40 år som fabrikant i Skjern.

Marts: 1. Kontorist E. Dyrsøe, 25 år ved 
DSB. — 1. Skjern Håndværker- og Industri
forening 75 år. — 11. Det frivillige Bloddo
norkorps 10 år. — 31. Skjern-Stauning Hus
mandsforening 30 år.

April: 1. Konsulent Kr. Vadgaard, 40 år 
som konsulent i Bølling-Nr. Herreders 
Landboforening.

Maj: 6. Togfører N. T. Brølling, tidl. 
Skjern, 40 år ved DSB. — 26. Skjem-Tarm- 
Sædding hjemmeværnskompagnier 10 år.

Juni: 15. Godsekspeditør A. J. Hansen, 40 
år ved DSB.

August: 26. Overtrafikassistent S. K. Jen
sen, 40 år ved DSB.

September: 1. Redder Børge Graversen, 
10 år ved Falck. — 10. Grosserer Hauskov 
Bertelsen, 40 års firmajubilæum.

EKSAMINER OG PRØVER
Ingeniør: Kaj Sønderby Willadsen, s. af 

cigarh. V. S. W., Østergade, på Polyteknisk 
Læreanstalt. — Tømrer Frede Mortensen, 
Skjern, på Odense Bygningsteknikum.

Maskinist: Jørn Kølbæk, Skjern, på 
Odense Maskinistskole.

Cand. mag.: Fru Elisabeth Brautz Mathie
sen, Herlev, d. af sognepræst A. Bundgaard, 
afsluttet uddannelsen med pædagogikum.

Skibsfører: Jens A. Aakjær, Skjern.
Bankassistent: Jens Herborg Olesen,

Skjern, på Provinsbankskolen, København.
Organist: Fru Mortensen, Ganer, på Sil

keborg Seminarium.

13



E. LUND JENSEN
SKOLEGADES BAGERI

Telefon 43

JOHS. BEITER
SLAGTER

FORRETNING

Tlf. 63

Skjern Møben- og 
Ligkistemagasin 

Telefon 95

M. K. MADSEN
& HJORTH

Forsikringsselskabet

SKJOLD
Inspektør 

K. KONGE 

Engtoften 

Telefon 48

Medlem af Rateksa og

Philips servicering

HARRY TROELSEH
Skjern

Telefon 313

Husholdningslærerinde: Annalise Møller, 
d. af smedem. M., Vestergade, på Ankerhus 
Husholdningsseminarium, ansat ved Hus
mandsskolen, Odense.

Svendeprøver: Frank Mosegaard hos ma- 
skinsmed Aksel Sørensen, Skjern, som ma
skinarbejder. — Svend Aage Christensen 
hos installatør H. C. Gade, Finderupsvej, 
som kleinsmed. — Henry Madsen hos auto
forhandler H. Frahm, Vardevej, som auto
mekaniker. — Bjarne Jørgensen, Svinget, 
hos fa. Gahner Larsens Eftf., som elektri
ker. — Poul Kr. Kristensen, Tarm, hos 
blikkenslager Sv. Aa. Sørensen, Østergade, 
som blikkenslager. — Hans Kof oed hos Ja
kobsen og Johnsen som tømrer.

Handelseksamen: Agnes Schelde Hansen 
(Slagteriet), Jørn K. Jensen (Vestjysk 
Auto), Arne Kristoffersen (Slagteriet), Mo
gens P. Maiman (Slagteriet), Inge H. Mor
tensen (urmager Larsen), Eva Agerbo 
(Johs. Holm), Johs. K. Christensen (købm. 
Jacobsen), Lilian Flinker (frk. Bech), Tove 
Kjær (skotøjsh. Pedersen), Inger Kjær- 
gaard (Harry Bank), Svenning Kristiansen 
(købm. I. P. Madsen), Børge Lunde Niel
sen (C. Jensens Enke), Jytte Oxland (sko
tøjsh. Grønlund) foruden en del udenbys 
lærlinge på Skjern Handelsskole.

Realeksamen: Karen Margrethe Burmøl
ler (autolakerer B.), Laurids Frost Kristen
sen (chauffør K.), Kjeld Schriver (vognm. 
S.), Jørgen Wagener (blikkensl. W.), Erik 
Ove (værkf. O.), Vagn Hjøllund (chauffør 
H.), Anna Grethe Christensen (kommissio
nær C., Anna-Lise Markussen (mælkeh. 
M.), Irma Bak Pedersen (skotøjsh. P.), 
Anne Marie R. Christensen (tapetserer C.), 
Mona Berg Jacobsen (tømrerm. J.), Ane- 
Lise Johanne Alsholm (skræderm. A.), 
Claus Paludan (tandlæge P.), Henning Am- 
mitzbøll (konsulent A.), Holger Risvig Jo
hansen (vognm. J.), Jens Martin Sørensen 
(snedker S.), Carl Erik Herman Jensen 
(købm. J.), Niels Erik Strandbygaard (bog
trykker S.), Jens Peder Agger Pedersen 
(viceinsp. P.), Niels Jørgen Fjord Jensen 
cykleh. F. J.), Knud Fensteen Madsen (gdr. 
M.) foruden en del udenbys elever på 
Skjern kommunale realskole.

Præliminæreksamen: John Hansen (auto
lakerer H.), Erik Madsen (Rosengården), 
øvrige elever udenbys, på Sk j emegnens 
Præliminærkursus.

FORMÆND
A/S Skjern Missionshotel: Snedkerm. 

Emil Jensen, Bredgade 80.
Indre Missions Samfund: Hotelforpagter 

H. Rysgaard, Missionshotellet.
Forsvarsbroderforeningen: Grosserer Hau- 

Berthelsen, Nørregade 2.
Kirkeligt Samfund for Skjern og Omegn: 

Bogtrykker Gullander, Møllegade 1.
Lokalforening for vanføre (for Skjern - 

Ringkøbing-egnen) : Autoforh. E. Schmidt, 
Holstebrovej 14.

Lottekredsen: Kredsleder: Tandlæge fru 
Ragna Hammerskov, Bredgade 30.

Set. Georgsgildet: Gildemester: Barberm. 
P. Tidemann, Dalvej 20.

Menighedsrådet: Tricotageh. Johs. Holm, 
Parkallé 17.

Den konservative Vælgerforening : Dom
merfuldmægtig Chr. Bækgaard, Skovbry
net 6.

ANSÆTTELSER, FORFLYTTELSER 
OG UDMÆRKELSER

Folkekirken: Sognepræst A. Bundgaard 
bevilget afsked med pension, og hjælpe
præst Børge Krogh konstitueret som sogne

præst. Kapellani oprettet — dette og sogne
præsteembedet opslået ledigt. Snedker 
Evald Kousgaard ansat som kordegn i ste
det for viceinspektør A. Søndergaard, der 
trak sig tilbage af helbredshensyn.

Folkeskolen: Timelærerinde frk. Vera 
Oldager Andersen ansat som lærerinde. Læ
rerinde fru Dagny Andersen og seminarist 
fru Wera Holme Wolsgaard ansat som ti
melærerinde. Seminaristerne Gert Wols
gaard og Jørn Kallesø Agger ansat som 
aspiranter ved Skjern kommuneskole. Over
lærer Johs. Bank ansat som skoleinspektør 
på »Skolen ved Volden«, Kalundborg.

Præliminærkur suset: Lærerne H. Boels- 
gaard, Astrup, P. Byrialsen, Lem, Knud An
dersen, Skjern, Jens C. Andersen, Lunde
næs, og C. A. Mathiassen, Borris, ansat 
som timelærere.

Biblioteket: Bibliotekar frk. Lis Solmer 
Jørgensen ansat ved børnebiblioteket i Ran
ders.

Kommunekontoret: Kommuneassistent
frk. Erna Knudsen udnævnt til overassi
stent.

Erhvervsrådet: Branddirektør, ingeniør 
Knud Sørensen antaget som rådgivende 
konsulent for handel, håndværk og industri 
på Skjern-egnen.

D.B.B.: Overbanemester E. Chr. Rochar, 
der er forflyttet til Sønderborg, er afløst af 
konstruktør ved DSB’s 2. distrikt i Arhus, 
Poul Christensen. Sektionsingeniør C. E. 
Holmberg forfremmet til sektionsingeniør 
ved 3. banesektion, Roskilde, og ved 13. 
banesektion, Skjern, afløst af baneingeniør 
Poul-Erik Hårby, overingeniørkontoret, Kø
benhavn.

Postvæsenet: Postaspirant Svend Egon 
Olsen udnævnt til landpostbud.

Sygekassen: Overassistent ved Horsens 
sygekasse, Chr. Kokkendorff ansat som for
retningsfører for Skjern sygekasse.

Sparekassen: Inspektør Viggo Kjær ansat 
som revisor efter overlærer Bank.

Lægevæsenet: Læge Aage Ottow, s. af 
afd. cigarh. O., Skjern, udnævnt til over
læge ved 3. regiment og chef for garnisons
sygehuset, Viborg.

Indre Mission: Tidl. kredssekretær i 
Skjern, missionær Alfred Hansen, forflyt
tet til Viborg.

Udmærkelse: Redaktør J. M. Stobbe ud
nævnt til æresmedlem af Skjern Venstre- 
forening. Tømrerm. Anton Andersen ud
nævnt til æresmedlem af Håndværker- og 
Industriforeningen. Fhv. husmand Chr. 
Astrup udnævnt til æresmedlem af Skjern - 
Stauning Husmandsforening. Malerm. E. 
Federau, snedker Viggo Brølling, eksp. 
Svend Lund Poulsen, banebetjent Chr. Sø
rensen og vinduespudser Preben Scheel 
Poulsen bloddonorkorpsets bronceplakette 
for at have afgivet blod 10 eller flere gange.

FØDSELSDAGE
December 1958: 3. Fhv. bankbestyrer P. 

Ingolf Christensen, Nylandsvej, 75 år. — 8. 
Frk. Signe Hansen, Østergade, 50 år. — 30. 
Viceinspektør A. Søndergaard, Vardevej, 
50 år.

Januar 1959: 4. Gdr. Jens P. Ostersen, Ga
nergård, 50 år. — 5. Gdr. Søren Østergaard, 
0. Skjern, 70 år. — 7. Frk. Helga Morten
sen, Ahvile, 50 år. — 7. Folkepens. P. 
Astrup, De gamles Hjem, 75 år. — 7. Fhv. 
købm. Kirk Knudsen, Østergade, 70 år. — 
9. Lærer Jens C. Andersen, Lundenæs, 60 
år. — 19. Fhv. gdr. Johs. Jensen, Bredgade, 
80 år. — 20. Folkepens. Peder Christensen, 
Klostervej, 80 år. — 24. Lmd. P. Lyager
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Madsen, Lundenæs, 50 år. — 25. Fru sme
dem. Käthe Møller, Vestergade, 60 år. — 27. 
Fru Anna Nielsen, Pileallé, 80 år. — 31. Fru 
Ane Jepsen, Kirkebyen, 75 år.

Februar: 2. Fru Ane Christensen, Nygade, 
75 år. — 3. Brændselsh. Chr. Clausen, Ma- 
rupvej, 50 år. — 4. Arbmd. Johs. Rudolph, 
Vestergade, 60 år. — 5. Pens. Hans P. Mad
sen, Aldersrenteboligen, 60 år. — 5. Pens, 
skoleinspektør Arent Nielsen, Vejle, fh. 
Skjern, 70 år. — 7. Bøssemager Knud Kors
holm, Østergade, 50 år. — 9. Fru Kathrine 
Nielsen, Nygade, 60 år. — 11. Fru Kirstine 
Plauborg, De gamles Hjem, 80 år. — 13. 
Tagstensoplægger Viggo Kirkegaard, Klo
stervej, 50 år. — 13. Fru Laura Henriksen, 
Markedspladsen, 60 år. — 20. Skrædder Chr. 
Henriksen, Østergade, 70 år. — 22. Fru Eline 
Smedegaard, Bredgade, 80 år. — 23. Sned- 

kerm. M. K. Madsen, Jernbanegade, 70 år.
— 23. Fhv. gdr. Anders Jensen Lauridsen, 
Østergade, 75 år. — 25. Missionær fru Jo
hanne Jensen, Anlægsvej, 80 år.

Marts: 12. Fhv. gdr. Peder Jeppesen, 
Anum, 85 år. — 12. Fhv. gdr. Holger Jensen, 
Østergade, 70 år. — 18. Fru remisearb. Niel
sen, Pileallé, 60 år. — 20. Frv. frugth. K. N. 
Knudsen, Mellemgade, 75 år. — 21. Fru lo
komotivf. Johansen, Pileallé, 70 år.

April: 13. Smed Vald. Hansen, Finderups- 
vej, 75 år. — 18. Fodspecialist frk. A. Faur- 
holt, Jernbanegade, 50 år. — 20. Fru Karen 
Jensen, Holstebrovej, 80 år. — 20 Fru over
portør V. Christensen, Søndergade, 75 år. — 
24. Fru Tonny Samberg, Nørregade, 50 år.
— 27. Fru Martha Østergaard, 0. Skjern, 
60 år.

Maj: 3. Opsynsm. Harry Muldbjerg, Fre

densgade, 50 år. — 4. Fhv. gdr. Holden Niel
sen, 75 år. — 9. Fru Ellen Bang, Østervang, 
80 år. — 18. Lagerist Marius Madsen, Bred
gade, 75 år. — 22. Gdr. Bækgaard Ostersen, 
Anum, 50 år. — 26. Gdr. Anders Vendelbo 
Pedersen, Albæk, 75 år. — 29. Kristian Ma- 
rup, Vestergade, 70 år.

Juni: 3. Fru Mathilde Jensen, Klostervej, 
75 år.

Juni: 9. Syerske frk. Henne Christensen, 
Hedeby, 50 år. — 12. Støbegodsh. Søren 
Kjær, Storegade, 50 år. — 29. Fru Kristine 
Høj, Pileallé, 70 år.

Juli: 4. Barberm. Merchelsen, Vardevej, 
75 år. — 19. Fhv. gdr. Bent Christensen, 
Grønnegade, 70 år. — 23. Fru Dorthea Gra- 
versen, Hedeby, 80 år. — 24. Arbmd. Niels 
Christiansen, Lundevej, 50 år.

August: 8. Slagteriarb. Carl Mortensen, 
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Kongevej, 50 år. — 14. Fru Minna Sørensen, 
Klostervej, 70 år. — 14. Radioh. J. Skræd- 
dergaard, Østergade, 50 år. — 15. Prædikant 
Peder Andersen, De gamles Hjem, 80 år. — 
17. Gdr. Viggo Poulsen, Holstebrovej, 50 
år. — 20. Folkepens. Ane Lunde, Vester
gade, 75 år. — 20. Bogtrykker J. Strandby- 
gaard, Anlægsvej, 85 år. — 26. Folkepens. 
Marie Pedersen, Holstebrovej, 80 år.

September: 25. Fru Marie Møbjerg, Ve

stergade, 70 år. — 2fik Kontorchef Aage Jen
sen, Avang, 60 år. — Frk. Jane Nielsen, 
Skolegade, 70 år.

Oktober: 2. Rentier Peder Lunde, Lunde
vej, 70 år. — 4. Fhv. fyrbøder Hans Jensen, 
Pileallé, 75 år. — 12. Fru togfører Stinne 
Madsen, Langagervej, 60 år. — 18. Fru Kri
stiane Korshøj Mathiasen, Pileallé, 60 år. — 
19. Fru Mary Nielsen, Pileallé, 70 år. — 20. 
Fru Anna Schriver, Klostervej, 60 år. — 21. 

Fhv. gdr. Jens Chr. Nielsen, Pileallé, 70 år. 
— 24. Fru Marie Christensen, Grønnegade, 
70 år. — 24. Fru Agnes Debel, Vardevej, 60 
år. — 27. Mikkel Vognbjerg, Markedsplad
sen, 75 år. — 27. Fru Kristiane Andreasen, 
Nørregade, 80 år.

November: 2. Chr. Christensen, Anum- 
gaard, 70 år. — 13. Fru Ane Jensen, Alders
renteboligen, 70 år. — 14. Arbm. V. Foged, 
Østervang, 50 år.

December 1958: 3. Enke efter gdr. Jens 
Peter Larsen, Mariane Margrethe, f. Lar
sen, Østergade, 77 år. — 15. Fhv. arbm. Ja
cob Nielsen, Nygade, 74 år.

Januar 1959: 2. Elektromekaniker Laurids 
F. Jensens hustru, Johanne, f. Hedegaard, 
Vardevej, 49 år.

Februar: 1. Vognmand Andreas Poulsen, 
Søndergade, 73 år. — 11. Fhv. gdr. Jens Pe
ter Jensen, Skovbrynet, 75 år.

Marts: 3. Pens, banearb. Chr. Nielsen 
Hald, Vardevej, 83 år. — 4. Pens, førstelæ
rer Johan Chr. Bendix, Østre Allé, 68 år. — 
8. Enke efter lærer O. M. J. Pilgaard, Marie 
Andrea, f. Nicolaisen, Skive, t dl. Skjern, 69 
år. — 16. Enke efter viktualieh. Anders Ny

gaard Andersen, Marie Alinda Helene Ma
thilde Nielsen, f. Dræby, De gamles Hjem, 
88 år. — 17. Fhv. gdr. Ole Laugesens hustru, 
Maren, f. Jensen, Nygade, 77 år. — 28. Ma
skinpasser N. Chr. Lindhardts hustru, Anna 
Kirstine, f. Jensen, Enghavevej, 52 år. — 
28. Arbm. Ejvind Kjærsgaard Jensens søn, 
Preben, V. Marup, 5 mdr. — 29. Fhv. hus
mand Chr. Christiansen (Bork), De gamles 
Hjem, 82 år. — 30. Gdr. Viggo Tang Peder
sens hustru, Karen Margrethe, f. Mortensen, 
Skjernbrogaard, 41 år. — 30. Fhv. maskin- 
smed Erik Jensen, De gamles Hjem, 88 år.

April: 2. Snedkerm. Emil Jensens hustru, 
Nielsine Anine, f. Sørensen, Bredgade, 64 
år.

Maj.- 9. Skrædderm. N. H. Larsens hustru, 
Johanne, f. Mortensen, Vardevej, 70 år. — 
15. Enke efter fhv. gdr. Mads Olesen, Kir
sten Marie, f. Larsen, Jernbanegade, 82 år. 
— 18. Pens, baneformand Jørgen Rasmus
sen Hansen, Jernbanegade, 86 år. — 22. Ek- 
straarb. Niels Iversen Nielsens hustru, Kir
stine Lovise, f. Kristensen, Finderupsvej, 
76 år. — 28. Enke efter gdr. Ole Chr. Clau
sen, Else, f. Olesen, Nygade, 76 år.

Juni: 1. Fhv. maskinarb. Jens Poulsen, 
Engsiggade, 83 år. — 5. Fhv. blikkensla
geren. Chr. Julius Valdemar Nielsen, Bred
gade, 73 år. — 12. Forretningsf. Otto Ole- 
sens hustru, Hedvig Augusta, f. Esmarch, 
Bredgade, 55 år. — 23. Fhv. Vejmand Jens 
Chr. Sørensen, Vestergade, 91 år. — 28.

£)e
i årcté leb

bebe

Snedkerm. Peder Chr. Pedersen, Nørreallé, 
60 år. — 30. Enke efter fhv. gdr. Möurids 
Poulsen, Maren, f. Jespersen, Holstebrovej, 
85 år.

Juli: 9. Enke efter købm. Jens Chr. Bag
ger Jensen, Maren, f. Sørensen, Bredgade,

Billederne

til denne rubrik indsendes

hvert år af de

pårørende

79 år. — 15. Pens, banefmd. Peder Carlsen, 
Marupvej, 84 år.

August: 13. Enke efter landm. Mads Chri
stensen, Johanne, f. Pedersen, De gamles 
Hjem, 74 år. — 19. Ekstraarb. Christen 
Theodor Søgaard, Kongevej, 45 år. — 22. 
Enke efter pens, banearb. Chr. Marinus 
Nielsen, Maren, f. Nielsen, Kongevej, 85 år.

— 24. Direktør Chr. Christensen Grene, 
Vardevej, 69 år.

September: 22. Enke efter vognmand Mar
tin Christiansen, Karen Johanne, f. Holm, 
De gamles Hjem, 79 år. — 23. Fhv. arbm. 
Jens Marinus Jensen, De gamles Hjem, 83 
år. — 25. Husejer frk. Ane Overgaard, Ma
rupvej, 78 år. — 27. Fhv. tømrerm. Jens 
Martin Nielsen, Engsiggade, 80 år.

Oktober: 5. Fhv. gdr. Jørgen Bjerg Ber
thelsen, Nygade, 74 br. — 19. Blikkensla
geren. Iver Marinus Koed Madsen, Øster
gade, 89 år. — 20. Skomagerm. Hans Tofts 
hustru, Jenny, f. Jespersen, Skolegade, 65 
år.

November: 3. Fhv. gdr. Peder Astrup An
dersen, De gamles Hjem, 75 år. — 24. Enke 
efter slagterm. Chr. Beiter, Petrea Chri
stine, f. Brink, Østergade, 73 år. — 24. Enke 
efter pens, landpost Chr. E. Christensen, 
Nielssine, f. Christensen, De gamles Hjem, 
85 år. — 26. Enke efter gdr. Kr. Nielsen, 
Ane Margrethe, f. Husted, Lundevej, 81 år.
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MERE END 50 pct.
har vi forøget produktionen i vort bogbinderi ved i efteråret at udvide til

helautomatisk falsemaskine. Hver ng maskine sparer produktionstid for vore kunder!

J. STRANDBYG A ARDs Bogtrykkeri

Værksted for moderne bogtryk!

BYENS BRØDFABRIK

serverer hver dag for

KØBSTADEN SKJERN

udsøgt bagværk

Jens V. Krogh

Det er kvaliteten 

der gør det!



Benyt Byens eneste lokale Bank
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




