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Kødfoderfabrikken »VESTJYDEN«
HINDUM RINGKØBING . Telefon (07) 32 15 22"



ÅRET RUNDT
November 1968: 1. Fhv. kirkeminister Carl 
Hermansen. taler ved KFUM og K’s novem- 
beriest.— Fjerkræudstilling på Hotel Skjern.
— 5—700 mennesker til kæmpe-pladespil i 
hallen. — 3. Hubertusjagt i rideklubben. 
Tandlæge Skjeming var ræv og Dorthe Gre
ne master. — 4. Seminarielektor Tangsig 
Christensen, Nr. Nissum, taler i Unge Hjem.
— 7. Boghandler Bent Ingolf genindtræder 
som kompagnichef og kaptajn til rådighed 
for distriktet. — 9. FDF’ere og grønne spej
dere indsamler 10 tons papir. — 13. Ved. Indre 
Missions efterårsmøde talte pastor Wilier, 
Gimsing. — Samarbejdsudvalget for stor
kommunen har vedtaget, at kommunalbe
styrelsen skal bestå af 21 medlemmer. — 17. 
»Natur og Ungdom« på ekskursion til Ham
burger Hallig, ledet af overlærer Hedegaard.
— 18. Kommunen udgiver katalog over 55 
nye byggegrunde i Fuglekvarteret. Pris 20 
kr. pr. m2 fuldt byggemodent. — Venstreso
cialister i demonstrationsoptog ved Nato- 
anlæggene i Dej bjerg — dog uden at vække 
større opmærksomhed. — Papirfabrikken 
SPI solgt til fabrikant Fritz Schur for 5,2 
mill. kr. og videreføres under navnet Skjern 
Papirfabrik. — 18. Seminarielektor Tangsig 
Christensen taler i LOF’s foredragsrække om 
John Steinbeck. — 18.—19. Ved Kirkeligt 
Samfunds efterårsmøder talte forstander 
Mandø, Ry, biskop Høirup, Aarhus, forfatte
ren Niels Fenger og pastor Jens Svendsen, 
Slesvig. — 20. Skjern Mejeri har i aar mod
taget den hidtil største mælkemængde — 
6y2 mill, kg — udtalte formanden, gdr. Axel 
Thomsen ved generalforsamlingen. — Bilte
lefonen virker ikke godt i Skjern. Byen lig
ger for lavt. — 21. »Den personlige Friheds 
Værn«s Sk jern-afdeling har valgt prokurist 
H. Mathiasen, tobakshandler Svend Klemen
sen, politiassistent Nordmand og grosserer 
Vater Sørensen til bestyrelsesmedlemmer. — 
25. Til ny bestyrer på Missionshotellet er an
sat hotelejer H. Gregersen, Ringkøbing. — 
Seminarielektor Tangsig Christensen, Nr. 
Nissum, afslutter i LOF sine foredrag om 
John Steinbeck. — 26. Skjern Brandvæsen 
har antaget fast mandskab: Børge Graver
sen, Kongevej 27, Svend Erik Nørmark, Vej
len, Arne Nielsen, Vestergade 32, Engers 
Jensen, Vestergade 43, Gunnar Jensen, Hol- 
stebrovej 9, Bent Orloff Lauridsen, Løvens
gade 13, og Kaj Dahl Jepsen, Grønnegade 15.
— 27. Rejsegilde på den nye brandstation. — 
Højttaleranlæg installeret på De gamles 
Hjem med direkte ledning til kirken. — For
stander Gynther taler i Kirkeligt Samfund.
— 29. Kirkens Korshærs julemarked i mis
sionshuset. — »Julebyen Skjern« tænder ju
lelysene. — 30. Julemesse i hallen besøges af 
5000 mennesker.

December 1968: 1. Rutebilstationen, bestyrer 
A. Hjøllund og bud Ib Jakobsen fejrer 25 års 
jubilæum. — 2. Musikaften i Unge Hjem« 
ved organist Egmose og frk. Else Steenberg. 
Skoleinspektør Eg Clausen, Tarm, talte. — 
3. 200 ældre deltog i adventsgudstjenesten i 
kirken og sammenkomst i missionshuset med 
taler af byens præster og underholdning ved 
KFUK-spejdere og grønsmutter. — 8. Ad
ventsfest hos KFUK-spejderne. — Tømrer 
Emil Andersen afløser tømrer Marius Han
sen som formand for brandkorpset. — Kir
ken var fyldt til en stemningsfyldt koncert 
arrangeret af Indre Mission og Luthersk Mis
sionsforening. — 9. Arbogen udkommer for

Fra Skjernbrogård 
til Bredgade 38
Lidt fortællen om prokuratoren, 
sagføreren kaptajn Kiær 
og hans hustru, Johanne Stilling

Tekst og billeder: Fhv. bankbestyrer
P. INGOLF CHRISTENSEN

KIÆR er født i Ribe 3. september 1841 som søn af stiftsf y sikus, conferensråd 
Jørgen Kiær, æresborger i Ribe. Kiærs hustru er født i Skjern 23. juli 1841 som 
datter af amtsvej betjent og broforpagter Stilling.

Kiær var med i krigen 1864 og blev hjemsendt som løjtnant og fik plads på 
herredskontoret i Skjern 1865 som fuldmægtig for herredsfoged A. Lund. Her 
var Kiær i fem år, hvorefter han nedsatte sig som procurator på Skjernbrogård 
1870. Dette år den 30. november giftede han sig med Johanne Stilling og boede 
i en lille lejlighed i den sydlige del af det lange stuehus på Skjernbrogård.

De første 16 år af deres ægteskab levede de på Skjernbrogård og oplevede 
her de store, begivenhedsrige år, da banen blev ført over det brede engdrag mel
lem Eg vad og Skjern sogne.

Det var en tid, hvor store arbejder var i gang, hvor vejanlæg op langs vest
kysten i 1840’erne og jernbanelinjen i 1870’erne var ved at være færdige og der
med satte egnen i stand til at tage nyt land under plov og få de bare egne be
folkede. Grundloven af 1848 gav luft under vingerne for det menige folk. Der 
blev noget at rive i for den nye sagfører på Skjernbrogård. At Kiær har taget 
del i arbejdet for egnens udvikling vidner adskilligt om, blot for at nævne enkelte 
ting som oprettelse af Skjern Sogns Sparekasse og Skjern Aktietømmerhandel. 
1 1860 var Vest- og sønderjydske Kreditforening blevet oprettet og gav sikkert 
den nye prokurator et nyt område at arbejde med. Denne institution blev det 
store hjælpemiddel til egnens udvikling.

Det har sikkert rykket i det unge ægtepar, når de så togene futte forbi den 
gamle Skjern by med det gamle tingsted ved Skjern bro. Ja. de måtte se at 
komme derop, hvor det foregik. Da tinghuset flyttede op til byen i 1885, købte 
Kiær jord i nærheden af det nye tinghus og byggede i 1886 ved den nyanlagte 
landevej. Man kan vel antage, at ægteparret er flyttet op i den nye ejendom i 
efteråret 1886 efter at have boet og drevet forretning i 16 år på Skjernbrogård.

Kiær havde købt jord fra den nye landevej og helt op til Jens Madsens gård, 
hvis stuehus endnu ligger på sin gamle grund med gavlen ud til Nylandsvej.

ÅRBOCSEN FOR SKJERN . 27. årgang 
Udgivet af Strandbygaards Bogtrykkeri, Skjern



Skjembrogârd 1860

Finderupsvej delte jorden i to dele, men dengang kun som en smal markvej, 
der snoede sig ud mod nord mod Marup. Kiær har fortalt mig, at han havde 
Købt den gamle banegårdsbygning til nedrivning og opført den i samme form, 
når undtages stuerne. Statsbanerne har vel sagtens bygget det, der i dag ses, 
da Heming-Skjernbanen den 1. oktober 1881 var åbnet for driften. Det første 
pakhus står i gården og blev anvendt til brændsel og hønsehus. Efter den tids 
byggemåde har stuehuset været ualmindeligt flot, og det virker endnu i dag 
smukt i byens gadebillede. Bredgade 38 angiver i dag husets plads i købstaden 
Skjern. Da Kiær på sine gamle dage overdrog Ringkjøbing Bank ejendommen 
i 1928, lå den med en smuk forhave med roser ud til gangfliserne, og bagved 
lå en 1 td. land stor, velholdt have med dejlige, store bøgetræer, frugttræer og 
dejlige græsplæner. Der var indkørsel til gården mellem Outzens have og nord
gavlen, og i sydgavlen var indgangen til sagførerens kontorer og til privatlej
ligheden. Der var tre svære granittrappetrin op til den brede todelte indgangs
dør og et håndtag til en dørklokke, der var ophængt inde, oppe i nærheden af 
loftet. I kontortiden var døren altid åben. Kommet ind i gangen sås ikke mindre 
end fire døre, og så syntes der at være ualmindeligt højt til loftet. Den nær
meste dør til højre bar et lille ovalt porcelænsskilt med comptoir til oplysning 
for den ind trædende. Den næste dør til højre viser sig at være indgangen til 
Kiærs private kontor, og lige ud en dør, der fører til fruens enemærker. Her 
er det spisestuen, men passer det ikke at få gæsten ind dér, så er der til venstre 
en stor, bred og høj, dobbelt dør, der fører ind i en stor, dejlig dagligstue. Efter 
at have konstateret dørenes antal og forsøgt at finde ud af, hvad det var, der 
duftede så behageligt og noget ejendommeligt, standsede øjet ved et smukt ba
rokskab i dejlig, mørkt egetræ og smukt, solidt beslag. Skråt låg, der kunne luk
kes ned og bruges som skrivebord, og oven over et skab. På håndtagene hængte 
et par ridestøvler. Mellem dørene var der en knagerække med fine knager af 
messing forsynede med porcelænshoveder. Det var mit første indtryk som dreng, 
hvor jeg ikke kom længere end ind i det første kontor. Senere skulle jeg daglig 
komme der, og da fandt jeg ud af, hvor den duft, der var i gangen, stammede 
fra. Jo, skabet indeholdt cigarer i massevis og chokoladekasser, kræs for både 
mænd og kvinder. Det er mange bprn og voksne, der er blevet forsynet med 
mundgodt af den gamle kaptajn, som han af os huskes.

Ja, her var altså indgangen til to lykkelige menneskers hjem. De levede lyk-

25. gang. — Fiskeriminister A. C. Norman 
besøger byen og drøfter muligheden for 
ferskvandsbiologemes flytning til Skjern 
med borgmesteren, kommunebogholder An
kersen og ingeniør Rohde. — 10. I byrådsmø
det blev der givet bemyndigelse til at lade 
udarbejde overslag og skitseprojekt til det 
nye rådhus, som vil koste 2—3 mill. kr. — 
Kommunens regnskab godkendtes eenstem- 
migt. — Skatterestancerne nedbragt med 
63.000 kr. — Skolekommissionen vælger gdr. 
Kousgaard Christensen til formand og fabri
kant Søgaard til næstformand. — Pastor 
Brogaard Andersen talte ved Husmoderfor
eningens adventsmøde. — Julens Glæde ud
betaler 118.000 kr. til 418 sparere. — 11. Pa
stor Lundby, Idom, talte ved Kirkeligt Sam
funds adventsmøde. — 1. På generalforsam
lingen i Landsjagtforeningens Sk jern-afde
ling nyvalgtes Jens Herborg Olesen og Bent 
Iversen til bestyrelsen i stedet for Ejner Jen
sen og Robert Christiansen. — 14. Skøjteba
nen ved hallen taget i brug. — 15. Julekon
certen i kirken ved organist Egmose, frk. 
Else Steenberg og pigekoret blev en meget 
smuk oplevelse for 700 mennesker. — 16. 
Rejsegilde på bilsynshallen, som er den før
ste kommunale i landet. — Skjern Kommune 
har nu rundet de 6000 indbyggere — den der
ved normerede spiritusbevilling søges af hal
len. — 16. Højttaleranlægget på De gamles 
Hjem indviet ved en festlighed for hjemmets 
beboere og socialudvalget. — 17. Biograf di
rektør Husted inviterer traditionen tro by
ens børn i biografen. — 19. Lions Club hol
der julefest for byens ældre. — 20. Anne 
Grethe Christoffersen vinder handelsfor
eningens julelotteris hovedgevinst, 1000 kr.
— 21. Julefest på biblioteket samlede mange 
børn. Bibliotekar fru Maria Lund Andersen 
læste historier for dem. — 22. Juleoptog med 
orkester i spidsen gennem gaderne før bu
tikkerne åbnede for en livlig julehandel. — 
Børneparkering på Hotel Skjern, hvor nisse
legetanter underholdt dem, mens forældrene 
gik på indkøb. — Strandbygaards Bogtryk
keri udsender en meget smuk bog med An
ton Berntsens Epigrammer i trykkeriets 71. 
leveår. — 23. Malermester Rostrup udnævnt 
til æresmedlem af Jysk Filatelistforening.
— 27. Stor juletrafik på Staun in g-Kastrup- 
ruten. — Politiet fik en fredelig jul. — Falck- 
Zonen måtte hjælpe mange biler op af grøf
terne. — Gode udsigter for det nye år, udta
ler ingeniør Flemming Rohde fra Erhvervs
rådets formandsskab.

Januar 1969: 1. K. Meier Andersen fratræder 
som distriktssekretær for KFUM og K for at 
tiltræde stillingen som sekretær for »Ordet 
og Israel«. — Falck-Zonen har kørt 3654 ture
— ialt 90.444 km — i 1968, en mindre tilbage
gang fra 1967. — 3. 1968 blev et godt år for 
Skjern-Hallen, kun få timer har den ikke 
været benyttet. — Næsten alle skoleelever 
fortsætter undervisningen efter 7. skoleår, 
siger skoleinspektør Kristensen i sin beret
ning, hvoraf det endvidere fremgår, at der 
pr. 1. september var 780 elever i Byskolen og 
466 i Kirkeskolen. — 4. Vognmandsfirmaet 
J. M. Jensen & Sønner indvier en ny fragt
central på Industrivej. — Ved hovedkred
sens nytårsmøde talte kirkeminister Arne 
Fog Pedersen og pastor Sejr Fink. — Pastor 
Sv. G. Jensen, tidl. Skjern, talte ved nytårs
mødet i missionshuset på Finderupsvej, hvor 
der var stuvende fuldt hus. — 8. Det nye 
rejsebureau »Focus Ferie« starter. — 1968 
blev et mat byggeår, fremgår det af stads
ingeniør Gregersens årsstatistik. Der fuld
førtes 35 parcelhuse og 12 etagelejligheder.



Fra det gamle Skjernbrogård - Kaptajn Kiærs første bolig, 
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— Kursus 1 natur- og vildtpleje, der ledes af 
lærerne Kaj Axelsen og Ejnar Hansen samt 
bøssemager Korsholm, fik god tilslutning. — 
Pastor Brandt Nielsen, Velling, talte i Kirke
ligt Samfund om Saint-Exupéry. — 9. Me
nighedsrådet har meddelt byrådet, at der for 
året 1969—70 skal pålignes 278.267 kr. i kirke
skat. — Skorstensfejer Ansgar Lauridsen er 
ansat som skorstensfejermester fra 1. januar.
— Borgmester Stie Hansen genvalgt som 
formand for det kommunale lufthavnsud
valg. — 12. 300 børn og unge fra de unifor
merede korps til nytårsparade på Mølletor
vet og højmesse i kirken. — 13. Formændene 
for kommunalbestyrelserne i Skjern, Borris, 
Faster, Stauning, Dejbjerg, Bølling-Sædding 
og Hanning underskriver sammenlægnings
overenskomsten, og storkommunen er der
med en realitet fra 1. april 1970.— Direktør 
H. Sune Ebbesen, Dansk Naturfrednings
forening, talte ved den vestjyske afdelings 
møde i Skjern. — 14. Kommunebogholder 
Ankersen fortæller om folkepension i Guld
alderklubben. — Grønandsaften i l»Natur og 
Ungdom« ved Poul Stenbæk, Albæk. — På 
Eksportslagteriet blev i 1968 slagtet 28.422 
kreaturer. — I årets første byrådsmøde ud
talte borgmester Stie Hansen : »Der er grund 
til at se lyst på udviklingen i det nye år« — 
i sin nytårshilsen. — 15. 53 drenge og 55 pi
ger indskrevet i skolerne. — Kørerlærerfor
eningens kursus for genopfriskning har fået 
god tilslutning. — Blå Kors’ nytårsfest i mis
sionshuset. — Skjern politi har haft et travlt 
år. De 6 mand har behandlet 3000 sager. — 
Hjemmevæmsgården har haft 2200 elever på 
kursus i 1968. — 18. Rævejagt i kommunens 
plantage. — På campingpladsen har i 1968 
været 3599 overnatninger, 255 mindre end 
året før. — 20. Ved kristeligt landmands
møde talte højskoleforstander Johs. Kri
stensen og proprietær Jac. Højlund. Mødet 
holdtes i Sk jern-Hallen og havde samlet over 
600 deltagere. — 22. Stor samlingsaften for 
afdelinger, der har berøring med Indre Mis-

Fotografi fra 1854 viser fra venstre Dommergården, Skjernbrogård, 
Ting- og arresthuset og en nu nedrevet gård.

keligt sammen og skabte et hyggeligt og gæstfrit hjem, rigt på traditioner, arvet 
gennem slægtled. Der var noget gammeldags fornemt over dem. I forhold til 
vor tid var de præget af den gamle ånd, hvor forskellen mellem rig og fattig, 
enten det var åndelig eller materiel velstand, var mere udpræget, det aristokra
tiske var det fremherskende. Jeg vil stadig huske Kiærs til tider venlige, men 
ofte bøse tiltale: »Hvad vil han«? eller: »Hvad skal han i dag«? I vor demokra
tiske tid ville den falde os svært for brystet.

Hvorledes boede så disse to prægtige mennesker i det store hus? Ja, vi er jo 
altså i gangen, og dér kan vi jo ikke blive hængende. Jo, hatten, og har man 
overtøj, så kan vi jo hænge det på de smukke knager. Vi banker på døren med 
porcelænsskiltet og træder ind i et grønkalket, aflangt værelse. Et stort vindue 
giver godt lys ind over en lille pult, hvor der er plads til to, en bogreol og tre 
stole samt et skab. I det inderste hjørne står kakkelovnen og skinner blankpudset
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Det såkaldte Pjaltenborg. Her boede i 1860’erne herredsfuldmægtig Kiær og skriver Sabro. 
I baggrunden ses det gamle ting- og arresthus, der opførtes i 1830 og nedreves i 1884.

med en fin tørvespand og fyregrejer anbragt bekvemt, så der ikke skal ledes, 
når ildklemmer eller skovl skal bruges. Det er tørv, der bruges, en svag em her
fra hænger i stuens luft blandet med duften af lang piberøg. Gennem det seks- 
rammede vindue får forkontoret godt lys, og morgensolen kan finde ind. Udsig
ten til den store have med en lang række smukke bøgetræer kan nydes og live 
op, når arbejdet ved pulten bliver alt for trivielt. Et stort skab med døre og hyl
der samt en stor bogreol fyldt med bøger, hvis ryglæder har påskriften love og 
dermed faldt udenfor den læsning, jeg satte pris på, fristede ikke mig til nær
mere bekendtskab. I dette forkontor, som jeg hørte det benævnt, havde Kiær 
altid en ung mand, der, så vidt jeg forstod, skulle lære arbejdet at kende på et 
sagførerkontor og måske senere læse til sagfører. Det var en fin stol, han sad i, 
den var med armlæn og kunne drejes rundt, så den kunne skifte højde. Ville 
den indtrædende tale med »ham selv«, gik den unge mand ind i stuen ved siden 
af og forhørte sig hos kaptajnen, der med tiden var blevet Kiærs kendingsnavn 
her på egnen — om der var tid til en samtale. Stempelkontoret, som Kiær havde, 
blev gerne passet af medhjælperen i det forreste kontor. Kiærs arbejdsværelse 
eller kontor var en del større end forkontoret, men havde et vindue svarende 
til dette. Her var der gjort lidt mere ud af hyggen. Her var også en kakkelovn 
lidt større og pænere. Det var ikke det, vi dengang kaldte en kappeovn, men 
den gamle type, hvor varmen strålede ud direkte fra det opvarmede runde jern
legeme. Tørvespand med låg og så de sædvanlige fyregrejer med messinghånd
tag, der hængte på pæne kroge ved siden af døren. Medens der inde i forkon
toret var den forskriftsmæssige zinkplade foran kakkelovnen, stod der en for

sions arbejde. Pastor Brogaard Andersen 
indledte. — Pastor Fenger i Kirkeligt Sam
fund. — Venstres kvinder i Sk jernkredsen 
genvælger fru Ingeborg Hersbøll til for
mand. — 23. Generalforsamling i Kristelig 
Lytterforening, der har 465 medemmer. — 
25. Kirkeskolens 5. c klasse samler 2 tons 
gamle aviser til Biafra-hjælpen. — 27. I 
LOF’s foredragsrække »Barnet« taler sund
hedsplejerske fru Ida Skole. — Svend Hau- 
gaard taler i foreningen »Radikal Ungdom«.
— 30. Charlottenborg maleriudstilling i Kir
keskolens aula. — Generalforsamling i Den 
konservative Vælgerforening. Bankdirektør 
Iversen genvalgt som formand. Til bestyrel
sen nyvalgtes 8 medlemmer, til amtsudval
get bl. a. Fl. Rohde, P. Gross Jørgensen, fru 
Ida Kristensen og J. J. Lyager Nielsen. — 
»People to People« organisationen har fået 
fru Gretl Holmstoel som lokalrepræsentant 
i Skjern.

Februar: 3. Åbent hus på handelsskolen. — 
Eleverne på Skjemå-skolen på vinterlejr i 
Bjerregård. — Dr. Rimestad taler i serien 
»Barnets verden« i LOF. — Diskussionsmøde 
i »Unge Hjem«. Emne: »Skolens kristen
domsundervisning«. Indleder var stadsskole
inspektør Kristensen, og »panelet« for den 
stuvende fulde »Unge Hjem «s aften var fru 
Ager, fru Kobbelgaard, pastor Brogaard An
dersen og gdr. Kjærgaard. — 4. Generalfor
samling i »Natur og Ungdom«. — Handels
lærer Willy Christiansen ansat som inspek
tør ved handelsskolen. — 5.1 Kirkeligt Sam
fund taler pastor Knud Møller, Bredsten. — 
Fagforeningsformand Richard Poulsen ansat 
i amtsarbejdsanvisningen. — Stor efter
spørgsel om hash-litteratur, fortæller bib
liotekar Lund Andersen. — Afvandingen af 
Skemjå-deltaet er et guldrandet projekt, 
udtaler direktør Heick, Hedeselskabet. — 
I. M.s missionsuge indledes. — 10. Redaktør 
Vagner Foged, der i forvejen var kasserer, er 
også valgt til formand på en ekstraordinær 
generalforsamling i Arbejdsmændenes Fag
forening. — 11. Kommunebogholder Andreas 
Ankersen udnævnt til kæmner fra 1. april.
— Børnebibliotekar fru Lund Andersen taler 
I LOF’s serie »Barnets verden«. — Skjern og 
Omegns Frimærkeklub optager møntsamlere 
som medlemmer. — Skjern Kommune skal 
bruge 9 mill. kr. i det kommende finansår.
— 12. Generalforsamling i Håndværker- og 
Industriforeningen. Til bestyrelsen genvalg
tes fabrikant Heiberg og malerm. Knud An
dersen. — 16. Fastelavn: Blå og gule spej
dere slår katten af tønden hos Cornett, FDF 
hos Henrik Damgaard, Marup, og de grønne 
spejdere på Ahvile og »Løven«. — Rideklub
ben fester i ridehallen. — 17. Åbent hus i
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Hjemmeværnsgården i hvervningsøjemed. 
Pastor Brogaard Andersen og pastor Jørgen 
Fenger arrangerer sportsstævne for konfir
manderne i hallen. — Oberst Adam Møller 
taler i Konservativ Vælgerforening. — 18. 
Fabrikant Egon Søgaard indvalgt i Ringkjø- 
bing Banks repræsentantskab. — 19. I Kirke
ligt Samfund taler pastor Klemmensen, 
Kvong. — 20. Ved det første fællesmøde i 
havekredssammenslutningen talte konsulent 
Falck Hansen, Vejle. — På A/S Skjern Høj
skolehotels generalforsamling genvalgtes 
slagtermester Olsen og nyvalgtes — i stedet 
for fabrikant Søgaard, der ikke ønskede at 
fortsætte — fabrikant Heiberg Mortensen til 
bestyrelsen. — På initiativ af malermester 
Rob. Christiansen, politibetjent O. Duedahl, 
manufakturhandler Bent Frandsen, fjern
varmebestyrer Falk Rasmussen og skotøjs
handler Aage Spang er dannet en ny for
ening, »Idrættens venner«. — 22. Byen er 
flagsmykket — Skjern Handelsforening, Ce-

mentvarefabrikken »Løven« og Mesterfor
eningen fejrer 50 års jubilæum. — På Me
sterforeningens generalforsamling genvalg
tes Ove Holdgaard og murermestrene Husted 
og Henriksen, og fhv. murermester Lind- 
hard udnævntes til æresmedlem. — 24. Sko
lepsykolog P. J. Grande taler i foredrags
rækken »Barnets verden« i LOF. — 25. På 
generalforsamlingen i Foreningen »Norden« 
genvalgtes dr. Svaneborg, fru Marie Thom
sen, overlærer Vera Oldager og redaktør 
Hersbøll. Forfatteren Niels Fenger talte om 
Hærvejen. — 26. Indre Missions Samfund 
har genvalgt mejeribestyrer Grønbæk og 
gdr. Jens P. Ostersen til samfundsrådet. — 
Rotary-klubben vælger gdr. Knud Raun- 
kjær, Lyhne, som præsident. — Landsfor
eningen for bedre Hørelse har på general
forsamlingen genvalgt kirketjener Ejner 
Mikkelsen og fru Seindal til bestyrelsen — 
og i Husmoderforeningen genvalgtes fruerne 
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sats over pladen med høj kant af messing. Denne forsats skulle samle aske og 
eventuelle gnister, når der skulle rystes aske ned og nye tørv lægges på. Til det 
sidste arbejde brugtes ildklemmen for ikke at snavse fingrene til. Ved vinduet 
stod Kiærs fine skrivebord af mahogni, det stod op mod vinduet, således at lyset 
faldt på venstre side af den ved bordet siddende. Der var bløde tæpper på gul
vet og tunge gardiner for vinduet, men hængt sådan, at lyset kunne komme ind. 
En lænestol og en kanape, en slags sove- eller slumresofa, og en behagelig 
kontorstol, en mindre bogreol og så et tobaksbord med et stort pibebrædt med 
broderet tæppe hængende ned mod tobaksbordet. Der hængte piber af alle stør
relser og i de mest forunderlige former, der var træpiber, porcelænspiber, mer
skumspiber, der var op mod hundrede piber. De mange piber skulle stamme 
fra fødselsdagene, hvor det var blevet tradition, at fru Kiær gav sin mand en 
ny pibe, og så længe Kiær kunne holde en pibe i munden, røg han lang pibe. 
En dag, Kiær havde god tid, stod vi og så på de mange snurrige og ofte flotte 
piber, og da fik jeg lidt at vide om to flotte, sølvbeslagne merskumspiber, der 
især havde vakt min opmærksomhed og beundring. Jo, sagde Kiær, de har en
gang tilhørt kong Frederik den Syvende. Og så fortalte han mig, hvordan de 
var landet hos ham.

Jo, Kiær havde piber, og han røg meget lang tobak. Luften forrådte den 
lange tobak. Der stod også en tønde med fine bånd om og fremmede navne, men 
Tobacco forstod man. Et ovalt mahognibord med krumme ben, lidt barok i sti
len. Møblerne var gamle, de var brugt meget, men velplejede mahognimøbler. 
Når man sad inde på dette kontor, føltes det som et rum ældre end beboeren. 
Spisestuen var stor og aflang med en dobbelt dør ud til haven. Den var kalket 
lysebrun. En stor såkaldt døgnbrænder stod i krogen ved køkkendøren. En buf
fet af lys mahogni og et stort, ovalt bord med stole, stående på et linoleums
tæppe. At det var husfruens enemærker, vi var på, vidnede de mange smukke 
blomster om, der var anbragt i vinduerne og på gulvet, og så et lille bord ved 
vinduet til håndarbejdet. På to hylder, der var lavet af egetræ og var anbragt 
over dørene, stod mange fine kobberkar og tinsager. To svære messingplatter 
og en stor petroleumslampe fangede særlig opmærksomheden, men de havde 
også deres historie. Kiær fortalte, at de stammede fra en stranding ved Syd
slesvigs kyst, hvor en skipper havde købt dem. Senere var de havnet hos en 
enke i Nr. Bork, og i 1870 havde Kiær fået dem af hende. Petroleumslampen 
skulle have tilhørt zaren af Rusland, det var i hvert fald blevet ham meddelt. 
Lampen havde været skibslampe til ophængning, men Kiær havde lavet den 
om til stålampe. Den stammede fra et russisk orlogsskib, der strandede ved 
Thorsminde i juledagene. Jeg har senere læst, at den 25. september 1868 stran
dede det russiske orlogsskib med den 18-årige storfyrst Alexis ombord på den 
jydske vestkyst. Mon lampen ikke skulle stamme herfra. Denne lampe brugtes

Kokkendorff, Marie Nielsen og Marie Kri
stensen.

Marts: 3. Indre Missions Samfundsråd har 
valgt pastor P. Brogaard Andersen som for
mand i stedet for herreekviperingshandler 
Alsholm, der ikke ønskede at fortsætte. — 
Lærer Axelsen taler i LOF-serien »Barnets 
verden«. — 5. Murerforbundet, der har ca. 
100 medlemmer, har bestået i 50 år. — Hverv
ningsaktionen i hjemmeværnet har skaffet 
20 mand til værnet og 10 damer til lottekorp
set. — Bølling Nr. Herreds Landboforening 
har skiftet navn til »Skjem-Tarmegnens 
Landboforening«. — I Kirkeligt Samfund ta
ler amtsskolekonsulent S. Mølgaard, Vester- 
bæk. — I Skjern er der nu ca. 3000 skatte
ydere, 100 mere end ifjor. — 6. Generalfor
samling i Skjern Bank, som betaler 10 % til 
aktionærerne. — 7. Brud på fjernvarmeled
ningen i Bredgade ved apoteket fik mange 
til at fryse i byens sydlige del. — 10. Ved det 
sidste møde i LOF-foredragsrækken talte 
handelsskoleforstander Per Larsen. — Ved 
Blå Kors Ringkøbing-Skjem kredsforbunds 
generalforsamling genvalgtes formanden, 
diakon M. Karko v. — 11. Marinef o reningen 
og Forsvarsbrødrene fester i anledning af 
kongens 70-års fødselsdag. — Sognepræst P. 
Brogaard Andersen er udpeget som medlem 
af et udvalg for vækkelseskampagne, nedsat 
af I. M. og KFUM & K’s hovedbestyrelser. — 
På forsvarsbroderforeningens generalfor
samling indvalgtes installatør Bjørn Clausen 
i bestyrelsen. — Ved Varde Banks general
forsamling blev grosserer Knud F. Poulsen, 
Skjern, indvalgt i repræsentantskabet. — 
13. Generalforsamling i A/S Skjern Missions
hotel. 5 stemmer mod hotellets spiritusbevil
ling bringer selskabet i alvorlige vanskelig
heder. Nyvalgtes til bestyrelsen: H. Frøsig, 
Kr. Kjærgaard, forstander H. Rønne, forret
ningsfører Laurids Hansen, malermester Fe- 
derau og K. M. Dideriksen. — På Samlestal- 
dens generalforsamling ændres selskabets 
navn til »Skjern og Omegns Eksportmar
ked«. — Generalforsamling i Skjern Kom
munes Sygekasse. Forretningsfører Kokken- 
dorff bebuder kontingentforhøjelse. — Have
møde med konsulent Karen M. Steen, arran
geret af Skjern Havekreds, Husmoderfor
eningen og Husholdningsforeningen. — Møde 
i Radikal Ungdom med Det radikale Ven
stres ordfører, N. Helweg Petersen. — 15. 
Gymnastikopvisning i hallen af 110O gymna
ster. — 17. Efter 4 døgns sandstorm må kom

munens sneplov rydde vejene i omegnen. — 
Sudan-kredsene i Skjern har ved bortsalg
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skaffet 3.000 kr. til Sudanmissionen. — Gene
ralforsamling i Handelsforeningen. Købmand 
Langbo indvælges i bestyrelsen. — Mode
show i hallen. — Generalforsamling i Ven
strevælgerforeningen med spørgetime til by
rådets Venstregruppe. Bestyrelsen genvalg
tes. — 18. A/S Skjern Banks nyvalgte re
præsentantskab har valgt gårdejer Peder 
Østergaard, Hanning, til formand og Karl 
Fjord til næstformand, og til bestyrelsen 
landsretssagfører Hans Abildgaard, bøsse
mager Korsholm, gårdejer Søren Steffensen, 
Stauning, og sognerådrformand, gårdejer 
Chr. Lundsgaard, Borris. Bestyrelsen har 
valgt landsretssagfører Hans Abildgaard som 
formand. — 19. Fhv. forstander H. Drewsen 
taler i Kirkeligt Samfund. — 20. Maskinfa
brikken »Herborg« forærer SG’s håndboldaf
deling nye trøjer. — 21. Skjern og Omegns 
Kørelærerforening arrangerer foredragsaf
ten med Ulrik Duurloo. — 22. »Idrættens 
venner«s pop-show-arrangement i hallen 
samler pænt hus, men uden overskud. — 
Natur og Ungdom på ekskursion på Holms
lands Klit. — 24. Det nye autolaboratorium 
på Teknisk Skole taget i brug. — 25. General
forsamling i Skjern Lawn Tennisklub, som 
genvalgte formanden, Poul Gross Jørgen
sen. — 26. Foreningen »Norden«s 50-års ju
bilæum blev fejret med underholdning ved 
den norske skuespillerinde Liv Strömstad 
Dommersnes. Musikunderholdning af Skjern 
Pigekor, ledet af lærer lykke, og organist 
Egmose. — 27. Generalforsamling i SG. Er
ling Egebjerg blev valgt til formand. Endvi
dere valgtes Henning Christensen og Erik 
Jacobsen til bestyrelsen. — Indre Missions 
formand, pastor Kr. Friis, Farsø, taler i 
»Unge Hjem«. — På Kørerlærerfoeningens 
generalforsamling blev formanden, Einar 
Kristoffersen, genvalgt. — 29. Kammerat
skabsaften i KFUM og K’s Idrætsafdeling. — 
31. Kæmner Axel Krusborg fratræder sin 
stilling efter næsten 50 års virke for Skjern 
Kommune.

April: 1. Kommunebogholder Andreas An
kersen tiltræder stillingen som kæmner. — 
Falck-Zonen flytter til Tarm. — Skjern 
Brandvæsen træder i funktion. — Stauning- 
Kastrup-ruten beflyves fra i dag med 2 dob
beltture. — Forfatteren Poul Ørum besøger 
handelsskolen og gennemgår sin roman »Slet 
dine spor«. — Redaktør Vagner Foged fra
træder som redaktør af »Aktuelt« og afløses 
af typograf Axel Bach. — 2. Papa Bues Vi
kinger spiller i Skjern Jazzklub. — De 40 an
satte i værkstedet »Skovbrynet« har indsam
let 1000 kr. til Biafra-hjælpen. — 7. Stau- 
ning-Kastrup-ruten har haft fin belægning 
siden den udvidede fartplans ikrafttræden. 
— Solskin og mildt vejr hele påsken. — 8. 
Chauffør Niels E. Nielsen, firma H. Holm
stoel & Co., tildelt Forenede Danske Motor
ejeres diplom og emblem for 25 års kørsel 
uden uheld. — Skjerns indbyggerantal er i 
januar kvartal steget med 29. — Erhvervs
byggeriet pr. 1. april er væsentlig højere end 
ifjor i samme tidsrum. — 11. Storken er an
kommet til reden hos Finderup Jensen. 14. 
Varde Bank flytter til nyt kontor i Skjolds 
ejendom. — Hjemmeværnet fejrer 20-års ju

bilæum med bl. a. overrækkelse af 10- og

stadig, selvom der var indlagt elektrisk lys i ejendommen. Vi, der fra barndom
men var vant til petroleumslampens røde, milde lys, synes, der er en egen hyg
gelig stemning over denne gammeldags belysning. I barndommen var det jo et 
vidunder af lys, noget nyt, noget behageligt, der hjalp på de lange vinteraftener. 
Rum og møbler fortalte om selve tiden, dens krav til hjemlig hygge og ro. Jeg 
tror, der var regler for alt i dette hus. Der var vintertid og sommertid.

Om sommeren stod Kiær op kl. 7 og om vinteren kl. 8, og det var bestemte 
datoer, disse forandringer fandt sted. Alt gik på klokkeslet dagen igennem. Fra 
en bestemt dag i efteråret blev morgenmåltidet derfor indtaget een time senere, 
så vidt jeg husker, og så blev gulvene forsynet med ekstra tæpper, og mørke 
gardiner hængtes op. Der skulle lunes mod den kommende vinterkulde. Kiær 
passede ofte fyringen i kakkelovnene. Det var tørv, der brugtes, og Kiær brugte 
fingrene, og når fyringen var overstået, havde han et broget lommetørklæde i 
jakettens baglomme til at tage snavset af fingrene; det sjove ved hele dette fore
tagende var dette, at det brogede klæde næsten altid hængte ud af lommen som 
en lille hale. Denne baglomme brugtes også til at anbringe en lang pibe i, og så 
var det pibespidsen og det bløde rør, der daskede der bagomme.

Den daglige spadseretur rundt i haven en timestid var en ufravigelig regel. 
Når det var koldt, blev den blå slængkappe taget på. Denne kappe havde sine 
særlige kælenavne: armodskjuler, pjalteskjuler og elendighedskappe. Jeg har 
kun set sagføreren bruge den.

Kom man på besøg om søndagen i vintertiden, kom man ind i dagligstuen 
ud mod landevejen. Denne stue var kun opvarmet om søndagen og andre hellig
dage. I de to stuer ud mod gaden var der hvidskurede gulve, men til dels dæk
kede af fine tæpper. Den mindste stue blev kaldt fruens kabinet. Der stod et 
lille klaver og to ovale stole, et rundt bord og udstoppede stole, fruens skrive
bord og et spillebord. Gibsdækkene var dekoreret med små malerier, i hjør
nerne forbundne med guirlander af stiliserede blade. Det var mere sjældent 
end kønt, men det hørte jo tiden til. Der var ikke særlig mange billeder på væg
gene, og heller ikke kan man sige, at der var særlig stil over møblerne, der var 
et præg af tilfældig smag, men alligevel en vis hygge over disse to stuer. Der 
var — efter min mening — kun et par møbler, der var virkelig smukke — og 
det var et gammelt ditmarsker chatol af egetræ og med indlagt arbejde på den 
indvendige side af låget, der kunne lægges ned og bruges som skrivebord. Jeg 
har et dårligt fotografi af det. Så var der et bornholmerur, sådan kaldte de det, 
men det er næppe lavet på Bornholm. Så vidt jeg husker, havde Kiær købt det 
på en strandingsauktion, og selve urkassen var malet med de gammelkendte 
farver. Da Kiær havde den til reparation, opdagede snedkeren, at der under ma
lingen fandtes sort lak og fine ornamenter. Med stor forsigtighed blev malingen 
fjernet, og så viste der sig de smukkeste ornamenter og tegninger i guld på en 
fin kinesisk sort lakbund. Kiær havde fået en ekspert til at gøre det hele i stand, 
og han var meget glad for denne klokke, og han fortalte mig, at han havde væ
ret budt mange penge for den. Ditmarskermøblet havde han købt sønderpå, som 
han sagde. Der var to hemmelige rum i det.

På de mange hylder stod der hovedvandsæg med gemme til skillingen, der 
skulle i kirkens fattigbøsse. Der var mange smukke sølvting fra gammel tid, 
hvor der havde været tid at forme smukke ornamenter. Der var snustobaks
dåser, lugte vandsf lasker og små peberbøsser. Isted-løven i bronze beherskede 
den øverste del af chatollet.

Når Kiær havde tid til en lille passiar, bød han næsten altid på et glas port
vin og en god cigar. Så gik turen altid ind i spisestuen, og Kiær råbte hallo ud til 
husalfeme. De var altid klar over, hvad det betød og kom straks med bakken med 
den smukt slebne karaffel sammen med glas og småkager. Det blev anbragt på 
det ovale bord, der stod ved havestuedøren. Her var en hyggelig krog med_en 



gammel mahognisofa og tilsvarende stole; her fortsattes passiaren, medens ci
garen blev til aske, og vinen langsomt forsvandt. Der var blevet tradition skabt 
her i krogen ved havedøren. Her mødtes forligsmændene i hver uge, efter at 
forligsmødet på tinghuset var færdigt. Så blev der serveret kaffe og brød og til 
slut den traditionelle kaffepunch. Efter 1918 var jeg ofte med i laget. Der blev 
fortalt om gamle dage, historier om folk fra herredet og begivenheder fra det 
daglige liv her ude på landet, hvor ordentlige landeveje og jernbanerne ikke 
kendtes. Det er skade, at meget er gået i glemme og intet særligt nedskrevet, 
men indtrykket af den spredt bebyggede egn med de store afstande, der angav 
den lille by dernede ved Skjernbo, blev bevaret. Jeg husker, Kiær fortalte om 
turen til Herning tingsted, hvortil han af og til havde ærinde. Når man skulle 
derop, besteg han hesten og red de ca. 45 km og staldede hesten på Herning kro. 
Her mødte han i reglen sagfører Valeur, og denne bestilte en flaske portvin og 
to ølglas og ønskede Kiær velkommen. Kiær bestilte også en flaske og sagde 
tak for velkomsten, hvorefter de gik til retten sammen. Jeg har tit tænkt på, 
om det ikke har været halve flasker, for to hele måtte da bringe de to prokura
torer og retten med ud af ligevægt. Siden jeg noterede dette ned, har jeg fået 
bekræftet, at det var halve flasker, og jeg synes, det kunne være nok. Den lange 
ridetur kunne måske nok tåle en god afstiver. Kroerne her i oplandet var ikke 
lige gode og var sjældent indrettet på det store besøg af rejsende. Således kom 
Kiær sammen med to af rettens folk ind på en kro efter at have været ude på 
en udlægsforretning, og de var meget sultne. De spurgte til madammen, om him 
havde noget spiseligt at byde på. Ja, de havde snart ikke noget at byde på, men 
him kunne lave en portion skidenæg. Nå, ja noget skulle de have, og så satte de 
sig til bordet for at vente på den bestilte mad. Een af rettens folk gjorde sig et 
ærinde ud til kromadammen blandt andet for at høre til, om maden snart var 
færdig, sådan sagde han i hvert fald til de to, da han kom ind og satte sig ved 
bordet igen. Da maden endelig kom, ville han, der havde været ude i køkkenet, 
intet nyde under påskud af, at han ikke kunne lide hvid sauce. De to andre spiste 
så det hele og følte sig godt mætte. Den sultne mand betroede dem nu, hvorfor 
han ikke skulle nyde noget. Han havde set madammen putte æggene i munden 
og smutte dem ned i saucen, og det kunne han ikke tage. Kollegaen fra retten 
løb ud og ofrede den gode mad; men, sagde Kiær, jeg bestilte en stor dram og 
hældte den i halsen, og æggene blev, hvor de var. Engang kom de på en lig
nende tur til en kro i oplandet. Det var koldt, og de trængte til lidt varmt og 
bestilte sig en »svot«. Ja, værsgod, og hun anviste dem plads ved et bord, der 
lige var forladt, og hvor kopperne stod, tog sit yderskørt op og tog underskørtet 
frem og begyndte at tørre de forladte kopper af, ja værsgod, nu kommer kaf-

... og pengene sætter vi i

20-års tegn til lotter og hjemmeværnsfolk.
— Kirsten Thuesen, Esbjerg, ansat som liv
redder ved friluftsbadet for den kommende 
sæson. — Peder Madsen, Søndergade, blev 
valgt til formand for Invalide- og Pensio
nistforeningen på generalforsamlingen. — 
På generalforsamlingen i Lions Club blev 
forvalter Arne Voigt, Løvstrupgård, valgt til 
præsidiet. Endvidere nyvalgtes til bestyrel
sen guldsmed Eric Sperlig, forstander Per 
Larsen, fotograf Carl F. Sørensen, dr. Rime- 
stad og ingeniør Dupont, Lem. — Fejl i led
ningsnettet blokerede halvdelen af Skjern 
Central i formiddagstimerne. — Generalfor
samling i Skjern-Tarm Turistforening. — 15. 
Husmoderforeningen inviterer byens ældre 
til hyggeaften på Missionshotellet. — På et 
møde, arrangeret af Skjern og Omegns Læ
rerkreds, talte amtslæge Bech, Vejle, om 
narkotikamisbrug. — 16. Skolekommissionen 
anbefaler at indføre 5-dages ugen i sommer
halvåret. — 20. I Skjern kirke konfirmerer 
pastor Fenger 27 piger og 43 drenge. — 21. 
Den nye brandstation indviet med vellykket 
prøveudrykning. — 22. Skydebanen i Skjern- 
Hallen har fået politiets godkendelse. — 
Teen-Clubben lukker discoteket i Sønder
gade indtil videre. Tilslutningen var for 
ringe. — Stor interesse for kommunens nye 
byggegrunde. — 24. I Foreningen for bedre 
Hørelse taler forfatteren Niels Fenger om 
Grundtvig. — Generalforsamling i Arbejds
mandenes Fagforening, alle valg genvalg.
— 26. Arkitekterne er gået i gang med detail
projekteringen af det nye rådhus. — Textil- 
arbejdernes Fagforening har foræret SG 2 
sæt nye trøjer. — 27. I Skjern kirke konfir
merer pastor Brogaard Andersen 15 piger 
og 22 drenge. — 29. Generalforsamling i 
Guldalderklubben, der nu har 99 medlem
mer. Bestyrelsen genvalgtes. — 30. Fruerne 
Gerda Kousgaard Mikkelsen, Edith Jensen, 
Ester Korsholm samt urmager Axel Søren
sen har fået hjemmeværnets guldnåi i selv
forsvar.

Maj: 1. A/S Skjern Missionshotels bestyrelse 
beslutter selskabets likvidation. — Ved 
KFUM og K’s majfest talte pastor Bork Han
sen, Løgumkloster. — Stauning-Kastrup-ru
ten befordrede i april 779 passagerer, hvilket 
giver en belægningsprocent paa 46. — 2. Tu
ristforeningens campingplads aabner. — 5. 
Realeksamen begynder i dag på begge sko
lerne. — Generalforsamling i Museumsfor
eningen, der nu har 135 medlemmer. Besty- 

(Fortsættes side 12)
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Maskinfabrikken

HERBORG A/S

Skjern

Statsbanernes 
første pakhus

JØRN’s 
HERREMAGASIN

Østergade 3 - Skjern
Telefon 35 06 88

ØSTERGADES 
FOTO
TELEFON 35 09 80

H. BACH-SVENDSEN
ISENKRAM - GLAS - PORCELÆN

Bredgade 82 - Skjern 
Telefon (07) 35 00 45

Se først i

TRIKOTAGE
MAGASINET 

v/ Kr. Ablldhauge Therkildsen 
Østergade 1, Skjern, tlf. 35 02 47

fen. Men gæsterne betakkede sig overfor hende og bad hende tage kopperne af 
bordet og sætte ren vaskede kopper frem. Konen blev smækfornærmet og kom 
med nogle mindre fine bemærkninger om skidtfine væsen osv. Men hun ville 
dog godt tjene på de fremmede gæster og fik rene kopper sat frem til dem.

At det var besværligt at rejse på den tid, fik man et levende indtryk af, når 
de to gamle — Kiær og frue — kom i snak om turene til Ribe i juletiden. De 
skulle jo på julebesøg hos Kiærs far, lægen i bispestaden. De gik så over engen 
fra Skjernbro til Tarm, hvorfra de så kørte med postdiligencen til Ribe. Det 
skete for dem, at al plads var optaget, og at de måtte den besværlige vej tilbage 
over engene til Skjernbro. Ofte var det umuligt at komme over for vandflod, 
når vejen slet ikke var at se. Men de bestilte plads til næste dag, og så håbede 
de på, at ikke en vinterstorm skulle umuliggøre julerejsen. Kiærs sagde, at det 
var livsfarligt at komme over engene om vinteren, og der var da også druknet 
et postbud, da han var på vej til postsamlingsstedet i Tarm. Når jeg tænker til
bage på tiden før 1900, før den store regulering af åløbene, hvor vandet i hårde 
vestenstorme kunne gå over den nyanlagte vej, så må det have set værre ud 
for færdslen på den gamle landevej i gamle dage. De fladbundede små både, 
der brugtes på åen, var ikke gode at sejle i, når det blæste lidt.

Hvis Kaptajnen, der nu var blevet den gængse tiltaleform, havde dårlig tid, 
lod han >muter« underholde gæsterne, og fruen var ikke nogen kedelig vært
inde. Som barn oplevede fru Kiær tyskernes ophold ved Lundenæs og fortalte 
også om Frederik den Syvendes besøg der. Kongen lod grave på slotsbanken; 
men da de stødte på en løngang, blev arbejdet standset; af hvilken grund vidste 
hun ikke. Det med løngangene tror jeg ikke på; men måske en hvælving over 
eventuel kælder, som der sikkert har været og måske findes endnu. Banken er 
jo ikke blevet undersøgt så grundigt. Jeg burde have skrevet ned alt det, hun 
fortalte mig om gamle dage. Noget er husket, og enkelte træk er skrevet ned. 
Der var f. eks. et emne fra de gode, gamle dage, der gjaldt hendes ungpigedage, 
»da kunne de unge bestille noget«, og det gamle ord, at man skulle arbejde sig 
træt og spise sig mæt og sove sig let, blev ofte nævnt. Jeg mente nu, at ungdom
men var flittig, der var bare blevet nye måder at udføre arbejdet på. Fru Kiær 
fortaltte om sine ungpigedage, da hun gik i huset hos proprietær Matzen på 
Slumstrup. Det kunne jo ske, at de stod og manglede kolonialvarer i hushold
ningen til middagsmaden, og så satte frk. Hanne sig på hesteryggen, og i galop 
gik det til Skjern til »gamle Hansen«, altså købmand Chr. Hansen, fik de mang
lende ting købt og så tilbage til Slumstrup. Jo, da var der piger til. Mon ikke 
der også var et lille håb om at få et lille glimt og en lille passiar med den unge 
sagfører dernede på Skjernbrogård, mens sagerne hos købmanden blev vejet 
af. I den retning er vist alle unge ens, også dem fra de »gamle dage«.



Hvad der hændte for 50 år siden

1919
Januar: 7. Der er atter anmeldt mange til
fælde af den spanske syge. Skolerne holdes 
foreløbig lukket. Med sygeplejen går det 
bedre, idet der efter et opråb fra dr. Levin- 
sen er kommet adskillige tilbud om hjælp. — 
17. Arbejdet på Videbækbanen skrider godt 
frem. — 28. Skolerne er igen åbnet.

Februar: 7. Repræsentanter for sognerådet 
og erhvervsorganisationerne skal arbejde for 
fremskyndelse af Videbækbanen samt op
rettelse af et apotek i Skjern. — Tegninger 
til Teknisk Skole i Skjern, udarbejdet af ar
kitekt P. Ingolf Christensen, er godkendt af 
pofessor Lütken. — 13. Ved markedet i 
Skjern betaltes for gode 5—6 års heste 3600 
kr.

Marts: 7. Murersvendene i Skjern har 
stiftet deres egen afdeling, omfattende Tarm, 
Skjern, Borris, Hanning. — 10. KFUM har 
købt skomager Nielsens ejendom, Østergade 
19.

April: 1. Der holdes møde angående ad
skillelsen af Dej bjerg og Hanning sogne. — 
Et Heming-blad kalder det en skændsel, at 
man ikke i Lemvig kan få et varmt bad, men 
er nødt til at rejse til Skjern. — Flere unge 
mænd (der åbenbart ikke har været i Skjern 
fornylig!) blev afvist fra session, fordi de 
var så beskidte, at man ikke ville behandle 
dem.

Maj: 16. Samtlige barbermestre meddeler, 
at de fra dags dato lukker søn- og hellig
dage.

Juni: Det radikale Ringkøbing-blad har 
klaget til kirkeministeriet over pastor Moes 
prædiken i søndags. Efter Ringkjøbing Amts 
Dagblad udtalte pastor Moe: »Således forhå
ner de ham (Kristus) de radikale viden- 
skabsmænd og de radikale politikere, disse 
ugudelige syndere ... med deres ugudelige 
bøger og blade.« Det radikale blad meddeler 
også, det har taget (sognepræsten i Skjern) 
pastor Andersens partipolitiske udfald fra 
prædikestolen op til undersøgelse. — Skjern 
Uldspinderi er af fa. H. Truelsen solgt til H. 

Mathiasen for 30.000 kr. — 28. I anledning af 
fredens undertegnelse holdes i morgen tak
sigelsesgudstjenester. Sønderjyder anmodes 
om til »den store dag« at anmelde sig til de- 
des fødesogn og komme på valglisterne (af
stemningen).

August: 11. »Andelsselskabet Vestjyllands 
Elektricitetsforsyning« holder møde angå
ende en vandkraftcentral ved Skjernåen. 
Udgifterne anslås til 5 mill. kr. Planen blev 
opgivet. — 31. Den store missionsudstilling 
åbnede i Skjern og besøgtes første dag af 
over 2.000 mennesker.

September: 5. Der gives passagerflyvnin
ger. I Skjern var en kone kommet udenfor 
sit hus for at se flyvemaskinen. Da den nær
mer sig, løsner hun i hast sit forklæde og 
lægger det fra sig, og på spørgsmålet : Hvor
for? svarer hun : »Ja, a ku’ da ikke vide, om 
de ikke deroppe fra kunne se, hvor beskidt 
det er.« — På Skjern Station gik portøren, 
der er vant til at kalde ud til togene. — Fly
vemaskinen kommer, og sin vane tro smæk
ker han ventesalens døre op og kaldte ud til 
»Luftekspressen«. — Hvilket fremtidsper
spektiv. — 7. Missionsudstillingen sluttede 
efter at have haft 21.000 besøgende.

Oktober: 4. Gymnastikforeningen af 1916 
vil undersøge mulighederne for en kunstig 
skøjtebane.

November: I år kommer appelsiner, figner, 
dadler og druer på julebordet. — Den nye 
realskole i Skjern (nuværende KFUM og K) 
har fået tilladelse til at afholde eksamen 
sommeren 1920. — 26. Fru Thit Jensen talte 
på Højskolehjemmet om »Hvad kvinder og 
mænd har sagt om hinanden«. Folk morede 
sig.

December: 7. KFUM indviede sit nye hjem 
i Østergade 19. — 16. På et borgermøde viste 
en afstemning, at der som forbindelse med 
»Amager« var mere stemning for en tunnel 
end en trægangbro over banen. De 10.000 kr., 
som borgerne skulle yde, var tegnet få dage 
senee.

HARRY BANK
BREDGADE

Telefon 35 00 27

EGA-RENS
NYGADE 3 - SKJERN

Tlf. (07) 35 03 45

ut, CENTRAL- 
VASKERIET
MØLLEGADE 5
TELEFON (07) 35 03 43

SPAR selvbetjening
CHR. LANGBO
Bredgade 40 - Skjern
Telefon (07) 35 00 77

A. P. RASMUSSEN
Aut. RENAULT-forhandler
ØSTERGADE 73 - SKJERN - TELEFON 35 02 62 og 35 12 62

• Salg - Service • Stort reservedelslager

• Uno-X benzin (kun i arbejdstiden)

Glarmester

LUNDGAARD
ØSTERGADE

Telefon 35 12 98
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Hvad der hændte for 25 år siden

1944
Marts: 1. Skjern Håndværker- og Industri
forening fejrer 60-års jubilæum og Teknisk 
Skole 50-års jubilæum. — KFUM’s byggeud
valg vedtager at købe realskolens bygning 
for 53.000 kr. til overtagelse 1. juni. Der er 
på dette tidspunkt indsamlet 52.000 kr. — I 
sognerådets møde kritiserer formanden, at 
menighedsrådet har ladet mange træer fælde 
på kirkegården.

April: En dame i Skjern frastjæles 14 par 
silkestrømper. — Sognerådet døber vejen fra 
Østergade over engen til Enghavevej »Grøn
ningen« og vejen fra Jacobi Nielsens ejen
dom til den gamle lægebolig, Avang.

Maj: 10. Sognerådet vedtager hurtigst mu
ligt at oprette dækningsgrave, der skal kun
ne rumme 25 pct. af byens befolkning. — 
Sognerådet indgiver til justitsministeriet til
bud på at købe Dommergården. — 25. Der 
startes en alders- og invaliderentenyderfor- 
ening i Skjern.

Juni: Der udsættes 3 vildgæsællinger i 
andedammen i anlægget. — På et møde den 
13. stemmer 51 lodsejere ja og 12 nej for 
sænkning af tuden ved Dommergården, 
hvorved 1er vil ske en sænkning af vand
standen i Damsø. — I et møde den 26. mel
lem Sognerådet, Erhvervsrådet, Håndvær
kerforeningen, Turistforeningen, Handels
foreningen m. fl. fastslås Erhvervsrådets be
rettigelse.

Juli: 6. Amtsfælles^kuet og amtsungskuet 
a'holdes i Skjern, og byen gæstes af 10.000 
mennesker. — 21. På Samlestalden sælges en 
rekord-ko, der vejer 750 kg og koster 1112,79 
kr. — 22. Skjern og Herning Svineslagteri 
køber Rindum Destruktionsanstalt.

August: 15. Kommuneskolen genoptager

undervisningen efter endt sommerferie. Da 
skolen i ferien er blevet optaget til andet 
formål (tysk militær), må eleverne undervi
ses i den gamle realskole (nu KFUM og K), 
Teknisk Skole og i Skjern Biblioteks læse
stue. — 27. Vestjylland angribes af allierede 
flyvemaskiner, hvorved 13 mennesker bliver 
dræbt. — Natten til den 30. styrter en allie
ret flyvemaskine ned på Kjærgård enge. 
Hele besætningen omkom.

September: Søndagsskolen, der i mange 
måneder har været fordrevet fra missions
huset på Finderupsvej, vender tilbage. — I 
sognerådsmødet den 12. meddeler amtet, at 
det ikke kan godkende, at der indrettes en 
husvildelejlighed i Kirkeskolen. — 19. Poli
tiet ophører at fungere. — Onsdag middag 
nedlægges alt arbejde i Skjern, og arbejdet 
genoptages igen torsdag middag med undta
gelse af jernbanestationen, der først åbnes 
kl. 15,30. — Torsdag formiddag afbrydes til
førslerne af vand, gas og elekticitet, og post
kontoret holdes besat. Først fredag kl. 13,30 
bliver livet i Skjern atter normalt. — 26. 
Kongens fødselsdag fejres ved stærk flag
ning. — Skjern FDF holder fødselsdag sam
me dag og samler 500 mennesker til fest på 
Højskolehjemmet. — Sognerådsformand J. 
Nyholm advarer mod færdsel ved Værne
magtens bygning på Præstegårdsvej, hvor 
der er udlagt miner. — Lægerne henstiller 
til befolkningen kun at tilkalde læge i und
tagelsestilfælde i mørklægningstiden på 
grund af forholdene.

Oktober: 1. Kontorchef H. Svejstrup Jen
sen, Herning, udnævnes til direktør for 
Skjern Svineslagteri. — 2. Skjern Erhvervs
råd påbegynder et arbejde for opførelse af 
Sk jern-Hal.— 6. Der tilføres Samlestalden ca. 
6"0 dyr, hvilket er rekord. — Borgervæmet 
træder i funktion. — 18. Efter en pause gen
optages sirenevarslingen i Skjern. — Som 
luftvæmsleder i stedet for overbetjent J. Ja
kobsen udnævnes sognerådsformanden, der 
som stedfortræder udnævner installatør H. 
C. Gade. — 18. Der stjæles lastbildæk fra 
vognmand J. Agerbo.

November: Flere kufferter stjæles på ba
negården i Skjern. — De blå pigespejdere 
stifter en blåmej setrop. — 3. Skjern og Om
egns Sang- og Musikforening vedtager ikke 
at afholde bal, så længe krigen varer. — 13. 
Der påbydes indskrænkning i lysforbruget, 
således at samtlige forretninger, kontorer og 
lagerlokaler ikke må benytte lys fra mørk
lægningstidens indtræden kl. 19. — Sogne
rådet vedtager at udvide kirkegården mod 
nord. — Vagtvæmet, som trådte i stedet for 
det afsatte politi, overgår til at blive kom
munalt. — 20. Nr. Nebel-Tarm-Skjern fragt
bil kører i pansergraven ved Svineslageriet.

Vestkysten
Avisen med de mange 
gode sider

VIGGO KJÆR
ASSURANDØR

Østervang 24 - Tlf. 35 04 72
Telefon 35 12 00

ARNOLDS RADIO
BREDGADE 25

Tlf. 35 0314

SKJERN 
MISSIONSHOTEL

Telefon 35 13 11

Strand bygaards Bogtrykkeri
Skjern .Tlf. (07) 350022

Livsforsikring A/S
UTRECHT

Alle arter livs- og 
pensionsforsikring 
Indhent venligst tilbud

A. ROLD SØRENSEN
Skjold-Hu set
Telefon 35 04 55
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• CYKLER
• LEGETØJ
• TRÆSKO
• REBSLAGERI

DAGBOGEN - fortsat fra side 8 
reisen genvalgt. — 6. 35 elever fra Kirkesko
len til cyklistprøve. 51 % bestod. — General
forsamling i Dansk Arbejdes Skjern afde
ling. Bestyrelsen blev udvidet med 2 med
lemmer, direktør Knud Hansen og fabrikant 
Egon Søgaard. — Bøgen sprang ud, så kom
mer våren vel. — 8. Rejsebureauet Focus 
Ferie træder i likvidation. — 2 nye legeplad
ser etableret, én ved Østre Allé og én i Fug
lekvarteret. — Konfirmandfest i missions
huset for ca. 100 konfirmander. — 10. Fri
luftsbadet åbner. Stor tilstrømning i week- 
end’en. — Lions Club foreslår Missionsho
tellet anvendt som rådhus. — 12. Ved en 
ekstraordinær generalforsamling i A/S 
Skjern Missionshotel besluttedes selskabets 
likvidation med 104 stemmer for og 4 imod.
— 13. Skoleelevernes forårskoncert i Kirke
skolens aula blev stor succes. — 5 dages
ugen i skolerne godkendt af byrådet.— Borg
mester Stie Hansen indvalgt i fællesudvalget 
vedrørende den nye amtskommune. — For
stander Møller, Hammerum, i Guldalder
klubben. — Vognmand Jens Marius Jensen, 
Skjern Fragtcentral, 40 års jubilæum. — 15. 
Forårsmøde i Sk jern-kredsens KFUM og K.
— Forsvarsbrødre fra 11 vestjydske forenin
ger til kredsmøde i Skjern. — FDF-sørøvere 
under anførsel af kaptajn Klo invaderer sta
den. — 16. Skovbrynsværkstedets unge på 
bustur til Nordsjælland. — 15 elever fra 
eksternatskolen vendt hjem fra Italien. — 
17.—18. Evangelisk luthersk Missionsfor
enings store forårsmøde. — 19. 53 cyklister 
fra 9 til 68 år deltog i cyklistprøven, arran
geret af Vestjysk Bicycle Club. — 20. Det 
jydske Haveselskab arrangerer blomster
kursus med 60 deltagere fra store dele af 
Vestjylland. — Toldinspektøren fra Holste
bro orienterer handelsforeningens medlem
mer om den nye varefortoldningsordning, 
der træder i kraft 1. juni. — 21. Missionær- 
og præstekonvent under ledelse af sømands
missionær Lodberg Jensen. — 12 af 15 ele
ver, undervist af bøssemager Korsholm, læ
rer Axelsen og lærer Eigil Hansen, bestod 
jagtprøven. — 25. Erik Jørgensen, Skjern, 
tog en pinselaks på 19 pund i Skjern å. — 
28. På Skjern Industrigårds generalforsam
ling tådte formanden, bilinspektør Vagn Ja
kobsen, efter ønske tilbage, og grosserer Fa- 
bricius Poulsen valgtes som ny formand. In
stallatør John Clausen blev indvalgt i besty
relsen. — 29. Haveforeningen på udflugt til

Tambours have i øsende regn. — 30. Den 
kommunale Ungdomsskoles afslutningsfest 
på KFUM. — 31. Stor hjemmeværnsøvelse i 
Albæk-området. — Ved Luthersk Missions
forenings årsmøde overraskedes deltagerne 
af et uventet besøg af provoer. — Koldeste 
maj i 71 år.
Juni: 1. Skjern Postkontor har engageret 
ekstra assistance om formiddagen af hensyn 
til pakkeposten, og det medfører en hurti
gere ekspedition. — Toldkontoret i Skjern 
lukker. Nærmeste toldklarering findes her
efter i Holstebro. — Formiddagstømningen 
af byens postkasser ophører. — 2. Lisbet 
Tetzschner åbner Skjerns første antikvitets
forretning. — 3. Skjem-Hallens bestyrelse 
har konstitueret sig med disponent Jørn An
dersen som formand. — Højttaler- og tele
slyngeanlæg er instaleret i missionshuset på 
Finderupsvej. — 6. Foreningen Nordens 
Skjern afdeling åbner en meget smuk ud
stilling af fotografier af norske stavkirker.
— 8. Ved Forsvarsforeningens fugleskydning 
blev ekviperingshandler Tage Ingesen fugle
konge. — Vellykket ridestævne med gæster 
fra nabobyernes rideklubber. — For 80. gang 
afholdtes Indre Missions sommermøde med 
udsalg i anlægget. Der indkom ca. 8000 kr. 
Talere var missionær Jacob Riis, Herning, 
og højskoleforstander Edvard Jensen, Bør
kop. — 12. 15 unge fra Skjern og omegn har 
afsluttet kursus for uddannelse af minile
dere. — Invalide- og Pensionistforeningen, 
hvis formand er Peter Madsen, Søndergade, 
har bestået i 25 år. — Generalforsamling i 
Røde Kors, der nu tæller 800 medlemmer. 
Lærer Ole Jørgensen og fru Elin Iversen 
blev valgt ind i bestyrelsen. — Officiel åb
ning af Skjolds nye hus. — 13. Idrætsstævne 
for eleverne på Skjemå-skolen. — 14. Natur 
og Ungdom på natravnetur med overlærer 
Hedegaard. — 15. Fanemarch gennem byen 
på Dannebrogs 750-års dag. Danmarkssam
fundet overrækker et flag til Skjem-Hallen.
— Skjern Sogns Venstreforenings formand 
gennem 12 år, konsulent Anders Høgh, træk
ker sig tilbage og afløses af kontorchef Knud 
Andersen. — 300 invalide- og folkepensioni
ster på udflugt til Kongebrogården ved Lille
bælt. — 18. Havekredsen på havevandring i 
Borris. — 19. Svømmestævne i friluftsbadet.
— 20. Byskolens afslutningsfest i Skjem- 
Hallen for 230 elever slutter med bål i skole
gården. — 21. Kirkeskolens afslutningsfest i 
skolens aula. — 24. Folkeafstemning om æn-

»AB I ES« 
BLOMSTER

H. PEDERSEN - Vardevej 5
Skjern - Telefon (07) 35 01 46
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dring af valgretsalderen. — Landboforenin
gernes store amtsdyrskue blev begunstiget 
af et strålende sommervejr. — Den nye bil
synshal tages i brug. — 25. Vestjysk Han
delsskole dimitterer 221 elever ved afslut
ningsfest på Hotel Skjern. — 26. På Skjern 
og Omegns Sparekasses generalforsamling 
fratrådte formanden gennem 13 år, maler
mester Rostrup, og som ny formand valgtes 
tømmerhandler Holger Bank. — A/S Vest
jysk Golfklub stifter Sportsklubben Vestjysk 
Golfklub. Boghandler Bent Ingolf blev valgt 
til formand. — Kulturministeriet meddeler, 
at Skjern Museum er bleve tilskudsberetti
get kulturhistorisk lokalt museum. — 20. 25 
elever fra Byskolens 10. klasse starter på 
busrejse til Spanien. — Eksportslagteriets 
arbejdsledere har opsagt deres stillinger pr. 
1. august, og slagteriet trues derved med 
standsning.

Juli: 3. 64 elever dimitteres fra Skjern tek
nisk Skole. — 4. A/S Skjern Missionshotel 
solgt til hotelejer Børge Bevensee, Lemvig, 
for 1.910.000 kr. — 6. FDF-patruljen »Inka
erne« blev nr. 4 af 35 i landspatruljekonkur
rencen på »Sletten«. — 70 FDF’er i sommer
lejr på Als. — 9. Indbyggerantallet steget i 
april kvartal med 7 til 6052. — 10. Skjern har 
pr. dato 53 byggemodne grunde. — Lægernes 
lørdagskonsultation bortfalder. — 14. Abbé 
Pierres klunsere starter indsamlingen. — Ca. 
150 svømmere har bestået 200 m prøven i 
friluftsbadet. — Sekretær Medum Madsen, 
Rødekro, Sønderjylland, er af landsorgani
sationen udpeget til sekretær for KFUM og 
K i Sk jern-kredsen. — 15. Havevandring hos 
konsulent Ammitzbøll og lærer Davidsen. — 
17. »Feriesvømmestævne« i friluftsbadet. — 
22. Abbé Pierre loppemarked åbner i den 
gamle Falck-Zonen station. — 23. Rejsegilde 
på Luthersk Missionsforenings plejehjem i 
Avangen. — 24. Et cyklonagtigt uvejr raser 
over byen. — 25. Mælkepriserne stiger. — 
Dansk Kørelærer Unions hæderstegn tildelt 
kørelærer E. Kristoffersen. — Loppemarked 
slutter, det indbragte ca. 4700 kr. — 27. Dan
marks sommerradio besøger Skjøde.

August: 2. Vi har nu 1030 gadelamper i byen
— de bruger årligt ca. y2 mill. kwt. — Varme
bølgen skaffer friluftsbadet 1500 gæster om 
dagen. — 2.—3. Golftumeringen The super
egg world center cup afvikles på banen i 
Dejbjerg. — 4. Cirkus Benneweiss i byen 
med fin forestilling. — Biblioteket lukket 
nogle dage på grund af flytning af børne
biblioteket. — 6. Kastrup-Stauning-rutens 
belægningsprocent i juli 46,9. — 8. Klunserne 
færdig med aktionen på Sk jernegn en. — 9 
unge englændere besøger Skjern og omegn 
og modtages på rådhuset af borgmesteren.
— 10. Mange villaer til salg i Skjern for ti
den. — 11. 1250 elever begynder skolegangen

- gør Deres hus større med
ROCKWOOL
Dårlig isolation gørfaktisk Deres hus mindre -fordi 
ingen kan holde ud at sidde op ad vægge, der er 
kolde som isbjerge. Man klumper sig sammen i 
stuens midte eller i nærheden af radiatoren, kami
nen eller kakkelovnen - og har ingen fornøjelse af 
resten af rummet.

Ervæggene derimod isolerede med ROCKWOOL 
mineraluld, kan De hygge Dem i selv den fjerneste 
krog og sætte møblerne helt ud til ydervæggene, 
for der findes ingen kolde flader. Kort sagt - det 
føles, som om Deres hus er blevet størrel

Isolering med ROCKWOOL mineraluld betyder 
tillige en væsentlig besparelse på både brænd
sels* og vedligeholdelsesbudgettet. Det er langt
billigere at opvarme et ROCK
WOOL isoleret hus, og såvel 
maling som tapet m.m. holder 
længere. Få Deres hus isole
ret med ROCKWOOL mine
raluld-NUI

Tal med os om ISOLERING.

<

ROCKWOOL®
ROCKWOOL og er reg. varem. for A/S ROCKWOOL'S mineraluldsprodukter

AKTIESSELSKABET

Hans Bank’s Tømmerhandel
Skjern . Telefon 3515 22*
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i Skjerns skoler.— 80 elever begynder 1-årigt 
kursus til handelseksamen på handelsskolen 
i Skjern, en stigning på 28 i forhold til sidste 
år. — 12. Skjemegnens Realkursus starter 
med 78 elever, heraf 42 nye. — 13. Justitsmi
nister Knud Thestrup taler i KFUM og K. — 
Vestjysk Handelsskole tilbyder 18 kursus i 
vinterhalvåret. — 14. Sk jern-svømmeren Sø
ren Andersen fik sølvnål ved svømmestævne 
i Grindsted. — 15. Civilforsvaret ønsker til
gang af såvel mænd som kvinder til signal
tjenesten. — Ringvejens 1. etape fra Holste- 
brovej til Østergade påbegyndt. — 16. Mange 
jægere ved fjorden til andejagtens start, 
men ikke særlig mange ænder. — 17. Af
slutningsfest i KFUM og K’s Idræt med tale 
af forstander Axel Nielsen, Hoptrup. — 19. 
Hotelejer Fredo Pedersen blev ved retten i 
Skjern frifundet i sagen, anlagt imod ham 
af Statistisk Departement. — 20. Teen-klub- 
ben genåbner diskoteket i Mellemgade med 
gruppen »Freely«. — Skjern Telefoncentral 
og 5 omliggende automatcentraler afbrudt i 
20 minutter midt på dagen. — 26. Guldalder
klubben besøger svømmebadet. — 28. Stats
revisorerne inspicerer Skjernådalens afvan
ding. — 29. Det nye rådhus udbydes i licita
tion. — Skatteinspektør J. Agerbo er udpe
get som forskudsregistrator i forbindelse 
med kildeskatten. — Husmoderforeningen 
på udflugt til Ikast. — 30. KFUK-spejdernes

hytte i Albæk indvies. — 31. Svømmeklubben 
hjemførte 5 pokaler og en faneplade fra 
stævnet i Støvring.

September: 3. Den første Kirkens Korshærs 
kreds i Skjern fejrer 50-års jubilæum. — 
Overtrafikassistent Kristian Ager udnævnt 
til trafikkontrollør. — 4. Biblioteket udlåner 
nu også grammofonplader. — Ringkøbing 
Amts Kommunalforenings årsmøde i Skjern.
— 6. Nordvestjysk Automekanikerlaug besø
ger Skjern autotekniske skole og bilsynshal
len. — Set. Georgsgildets nøgleløb afvikles. 
Patruljen »Ørnen« vandt den store nøgle og 
»Vævre egem« den lille. — Ved Skjern 
Svømmeklubs sidste stævne i år tog lokale 
svømmere 14 førstepladser. — Natur og Ung
dom på vandretur på Borris hede med over
lærer Hedegaard. — 9. Guldalderklubben på 
udflugt til Legoland. — Kommuneassisten
terne Holger Christensen og Gunnar Chri
stensen udnævnt til overassistenter. — På 
grund af det fine vejr udsætter friluftsbadet 
lukningen til 21. september. — 10. Indre Mis
sions 108-årige fødselsdag fejres med pa
stor Elias Sørensen, Harboøre, taler. — 12. 
Septembermarkedet, arrangeret af »Idræt
tens Venner«, indledes, og den 14. slutter 
markedet med et fint overskud til idrætten.
— De mange halmafbrændinger giver brand
væsenet stor travlhed. — 15. Rejsegilde på 
Skjern Banks nye tilbygning. — 16. På gene
ralforsamlingen i »Gamle Danses Værn« 
valgtes maskinarbejder Niels P. Pedersen til 
formand. — Kongelig Dansk Aeroklub har 
valgt Stauning flyveplads til placering af et 
motorflyvecenter. — 17. Alle kommunalt an
satte til orientering om C. F.-opgaver. — 18. 
Byens aftenskoler tilbyder ca. 50 forskellige 
kurser. — S. G.s håndboldafdeling vælger 
Aug. Hansen som formand. — 19. 25-års da
gen for tyskernes internering af det danske 
politi. — Generalforsamling i »Soldaternes 
Venner«. — På Byskolen kontrollerer poli
tiet elevernes cykler. — Undervisningsmini
steriet giver tilladelse til detailprojektering 
af Teknisk skoles skolehjem til 4 mill. kr. — 
21. Ved Vestjysk Golfklubs klubturnering 
blev fru Betty Spang og Poul Grene klub
mestre i seniorklassen, Karsten Spang Ole
sen og Anne Grene i juniorklassen og Mor
ten Rahbek i old boys. — 22. Orkanagtig 

storm over landet anretter store skader. — 
Campingpladsens belægning 12 pct. mindre 
end i 1968. — 23. Generalforsamling i Skjem- 
Tarm Teaterforening. Kim formanden var 
mødt og vedtog, at foreningen stadig er i 
bero. — 24. Generalforsamling i Skjern 
Fjernvarmecentral. Selskabet har nu 1245 
forbrugere. Arkitekt Ove Holdgaard nyvalg
tes til bestyrelsen. — 25. Fhv. kirkeminister 
provst Hermansen taler i Unge Hjem. — 29. 
Skattepocenten i Skjern storkommune ansat 
til 19,5. — Missionshotellet har fået spiritus
bevilling. — Fodboldkamp mellem lærere og 
elever fra Byskolen. Eleverne vandt 6—5.

Oktober: 1. Hotel Skjern får ny forpagter. 
Lissy og Holger Christensen afløser Nina og 
Kaj Orloff Lauridsen. — På en stiftende ge
neralforsamling oprettes en foto-klub for 
Skjern og Tarm. — 2. Uffe Grosen taler ved 
Vallekilde-møde. — 4. Konkurrence i ride
ban esp ringning i rideklubben. Dorthe Grene 
blev nr. 1. — 5. Tambourkorpsstævne i Dej- 
bjerggården. — 6. 2000 mennesker hører i 
Skjem-Hallen en forhenværende bandéle- 
der fortælle om sin omvendelse. — Licita
tionstilbudene på det nye rådhus åbnes. — 
8. Fru Meta Hareskov taler i Husmoderfor
eningen. — Byskolens håndboldhold taber i 
skoleturneringen 13—17 til Christinelystsko
len i Lemvig. — Pastor K. E. Jensen, Sdr. 
Omme, taler i Kirkeligt Samfund om viden
skab og kristendom. — 9. Skjern Skyttefor
ening indvier ny skydebane i kælderen un
der Skjem-Hallen. Borgmester Stie Hansen 
skød for. — 10. Indbyggerantallet i Skjern 
dalet med 32 til 6020. — 15. Erhvervsbygge
riet væsentligt større, men boligbyggeriet 
noget mindre end sidste år. — Cleo taler i 
Sk jernegnens Hovedkreds for 400 menne
sker. — 16. Musikaften i kirken ved organist 
Egmose og frk. Steenberg. — Cyklistprøve på 
Byskolen. 21 af 43 elever bestod prøven. — 
17. Studiegruppe fra Vordingborg besøger 
Skjern. — 19. Overlærer Svend Kaulberg 
(dagens fugl) talte om Svalbard på Missions
hotellet for 150 mennesker. — 20. 800 bilister

25-års jubilarer 
fra Skjern 
Realskole.
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/)ô£^BOGHANDEL
SKJERN
(07) 35 16 66

SPANG SKO

Møllegade 2

Telefon 35 01 97

Skjern

KARL LANGE & SØN

Skræderi og herreekvipering

SKJERN

Telefon 35 01 09

ALT TIL JAGT OG FISKERI...

Bøssemager

KNUD KORSHOLM

Telefon 35 02 83

PERLE SKO
Østergade 6

Tlf. 35 01 83

Herover realister fra Skjemegnens Realkursus.

Herover og under realister fra Byskolen.

Arets studenter.
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har under lygtekampagnen fået prøvet lyg
ter i bilsynshallen, og de gratis prøver fort
sætter indtil videre, siger bilinspektør Vagn 
Jakobsen. — 22. Politiet standser 400 biler 
for § 13 eftersyn. — 23. Razziaen fortsætter, 
200 biler efterses. — KFUM og K, Unge Hjem 
og Indre Mission indleder sin møderække 
med familieaften i Skjern-Hallen. — Gene
ralforsamling i Skjern Jazzklub. Kurt Lang
bo valgt til kasserer. — 26. Landssekretær H. 
Thing taler ved soldatervennestævne på Mis
sionshotellet. — 27. Pastor Se velsted taler, og 
medlemmer af Skjern pigekor medvirker 
ved møderækkens tredie aften i kirken. — 
28. Generalforsamling i Svømmeklubben. 
Skotøjshandler Henning Jensen nyvalgtes til 

bestyrelsen. — Ved Husmoderforeningens 
sammenkomst for ældre på KFUM under
holdt pastor Brandt Nielsen og frue. — 29. 
Grunden til det nye rådhus sat af. — Mode
show i hallen samlede ca. 600 mennesker. — 
Generalforsamling i Kirkeligt Samfund. Dis
ponent Henry Olesen, lærer Bogetoft og fru 
Mette Bollerup nyvalgtes til bestyrelsen. —
30. 6-dages møderækken slutter. Ca. 3500 
mennesker har deltaget i møderne. — Ved 
bestyrelsesmøde i Skjern-Tarm storkreds 
trak frk. Amalie Faurholt sig tilbage efter 
ca. 17 års arbejde for Kirkens Korshær. —
31. Statsradiofonien har lavet en optagelse 
med Skjern pigekor til deltagelsen i sanger
dysten »fra kyst til kyst«.

JOHANNES HOLM

STRØMPEHUSET

Telefon 35 02 29

Mærkedage

BRDR. 
CHRISTIANSEN

Aut. installatører

Bredgade 72 . Skjern

Tlf. (07) 35 13 88

Eneforhandling af

FØDSELSDAGE
November 1968 : 2. Kommunalarb. Villiam 

Astrup Christiansen, Søndergade 3, 60 år. — 
3. Fhv. savskærer Henrik E. Henriksen, Ny
gade 22, 70 år. — 13. Harry Dam, Klokke- 
bjergevej 1, 50 år. — 18. Fhv. mælkehandler 
A. Christiansen, Storegade 32, 60 år.

December 1968: 1. Jacob Pedersen, Nørre
gade 43, 50 år. — 3. Fhv. bankbestyrer P. In
golf Christensen, Nylandsvej, 85 år.— 4. Slag- 
teriarb. Børge Sørensen, Jordbruget, 50 år.
— 15. Bogholder Svend E. Jensen, Østre 
Allé 7, 65 år. — 17. Fru Simone Sørensen, 
Voldgade 17, 80 år. — Slagteriarbejder Eli 
Jørgensen, Langagervej 13, 50 år. — 30. Fru 
Elna Laursen, Pileallé 15, 60 år.

Januar 1969: 2. Bogtrykker Simon Guilan
der, Svinget, 75 år. — 4. Fru Anna Kappel, 
Marupvej 37, 50 år. — Jens Peder Ostersen, 
Ganergård, 60 år. — 7. Helga Mortensen, 
Ahvile, 60 år. — 9. Pensionist Henning H. 
Henriksen, Markedspladsen, 75 år. — 13. Ba
ger Kjær Andersen, Østervang 10, 60 år. — 
14. Niels Mortensen, Langagervej 55, 80 år.
— 22. Gdr. P. Knudsen, Skjern, 75 år. — 25. 
Fru Edel Hansen, Østergade 31, 70 år. — 27. 
Fru Anna. Nielsen, Pileallé 7, 90 år. — 28. 
Enkefru Sofie Birkebæk, De gamles Hjem, 
90 år.

Februar: 1. Fhv. cykelhandler Niels P. Lau
ridsen, Storegade, 80 år. — 3. Fru Signe Niel
sen, Nørregade 41, 75 år. — Handlende for de 
blindes arbejde Chr. Clausen, Marupvej 1, 
60 år. — 13. Fru Lilly Bjerg, Lindeallé, 50 år.
— 14. Niels Chr. Frandsen, Mellemgade 7c, 
Aldersrenteboligen, 75 år. — 15. Arbejds
mand Carl Henningsen, Brinkvej, 75 år. — 
17. Frk. Ella Jepsen, Møllegade 4, 50 år. — 20. 
Skrædder J. Chr. Henriksen, Østergade 54, 
80 år. — 23. Fru Edith Christensen, Lunde- 
næs PI., 50 år.

Marts: 2. Rutebilejer Knud Kjærgaord, 
Nørregade 26, 50 år. — 3. Blikkenslager Einar 
Christensen, Engsiggade 7, 50 år. — 4. Fru 
Kathrine Nielsen, Brinkvej 4, 65 år. — 5. Fhv. 
skotøjshandler Carl Grønlund, Avang 5, 70 
år. — 13. Fhv. murermester Hans Chr. Lind- 
hardt, Engsiggade 11, 90 år. — 18. Anna Niel
sen, Pileallé 26, 70 år. — 21. Fritz Larsen, 
Østre Allé, 95 år. — 24. Villiam Mastrup, 
Bredgade 124, 50 år. — 29. Forsorgschef N. E. 
Bank-Mikkelsen, København, 50 år. — 31. 
Fru Kirstine Nielsen, Birkeallé 15, 70 år.

April: 1. Fru Helga Christensen, Vardevej 
6a, 70 år. — 2. Ejner Hansen, Sk jern-Bådene 
60 år. — 12. Søren Sørensen, Østergade 49 
60 år. — Peder Kamp, Skjern Birk, 70 år. — 
Fhv. viceskoleinspektør E. C. Pedersen, Ve
stergade 20, 70 år. — 14. Tømmerhandler Hol
ger Bank, Bredgade, 70 år. — 18. Frk. Amalie 
Faurholt, Østergade, 60 år. — 18. Enkefru 
Musse Asingh, født Thøstesen, De gamles 
Hjem, 75 år. — 21. Rutebilchauffør Svend 
Dahl, Old, 50 år.— 29. Jens Finderup Schmidt, 
Bakkehuset, Sdr. Vognbjerg, 50 år.

Maj: 1. Anna Sørensen, Vestergade 18, 75 
år. — 6. Smedesvend Carl »Christiansen, 
Østergade 6, 60 år. — 22. Fhv. banearb. K. M. 
Knudsen, Bredgade, 75 år. — 24. Murer Cici- 
lius Madsen, Vejlen, 70 år. — 26. Fhv. gdr. 
Anders vendelbo, Nygade 21, 85 år. — 29. 
Chr. Marup, Vestergade, 80 år.

Juni: 5. Fhv. frisørmester Chr. Andersen, 
Voldgade, 75 år. — 19. Murer Evald Kaas- 
gaard, Pileallé 19, 60 år. — 26. Jeppe Stensig 
Andersen, Klostervej 26, 70 år. — J. P. Frand
sen, Fredensgade 66, 75 år. — 27. Jørgen Chr. 
Lauridsen, Fredensgade 68, 50 år. — 28. Hol
ger Madsen, Vardevej, Skjern Taxa, 60 år. 
— 29. Fru Kristence Hansen Høy, Pileallé 25, 
80 år.

Juli: 7. Pens, togfører Thue Jørgensen,

M. CHRISTENSEN & SØN

Guld - Sølv - Ure - Optik - Kunst

(07) 35 15 11 og 3511 84

»LØVEN«
BETONVAREFABRIK OG MØRTELVÆRK

Telefon (07) *351244

Ny fabrikation:
GT-mufferør med gummiringssamling efter 
forventede nye normer

16



ALT I MODERNE BELYSNING

V. JØRGENSEN
Østergade 34

Telefon 35 02 00

ØSTERGADES
BOGHANDEL

B. Ingolf Christensen

Telefon 35 09 22* . Skjern

HUGO HOLMSTOEL 
& CO. I/S

Jern- og stålforretning

SKJERN

Telefon 35 16 11

JOHN W. LIND

* TAPET

* FARVE

Telefon 35 02 18

Medlem af Rateksa og

Philips servicering

HARRY TROELSEN

SKJERN

Telefon 35 03 13

Pileallé 12, 75 år. — 11. Malersvend Otto D. 
Jensen, Vestergade 39a, 50 år. — 15. Fru 
Helga Sørensen, Nørregade 45, 50 år. — 18. 
Pedel Julius Hansen, Nygade 53, 60 år. — Fo
tograf P. Th. Graversen, Præstegårdsvej, 
75 år. — 22. Esther Oldager, Vardeve, 70 år.
— 27. Assistent Ellen Schmidt, Skjemåsko- 
len, 50 år. — Hans Olesen, Chr. Hansensvej 5, 
50 år.

August: 8. Aage Gregersen, Holstebro vej 
20, 65 år. — 10. Ferdinand Ipsen, Fredens
gade, 60 år. — 11. Murermester Vagn Hen
riksen, Langagervej 9, 50 år. — 15. Fhv. gdr. 
Niels Bach, St. Nørgårdsvej 24, 70 år. — Fhv. 
manufakturhandler Peder Andersen, De 
gamles Hjem, 90 år. — 17. Tømrermester 
Svend Jørgensen, Vestergade, 50 år. — 20. 
Rørlægger Verner Heinze, Enghavevej, 50 år.
— 21. Frk. Karen Jensen, Nygårdsvej 1, 80 år.
— 24. Niels Christiansen, Lundevej 10, 60 år.
— 27. Andreas Nielsen, Nygade 49, 65 år.

September: 13. Fru Karen Hedegaard, 
Anumvej, 50 år. — 25. Fru Marie Møbjerg, 
Vestergade 6, 80 år.

Oktober: 1. Manufakturhandler Magnus 
Larsen, Østergade 18, 50 år. — 4. Fyrbøder og 
maskinpasser Hans Jensen, Pileallé 20, 85 år.
— 7. Vilhelm Lesmann, Vestergade, 75 år.
— 17. Fru Peder Jespersen, Østergade 48, 
70 år. — 19. Handelsmand Søren Jessen, 
Grønningen, 80 år. — 20. Fru Anna Skriver, 
Klostervej 1, 70 år. — 24. Agnes Debel, »Aa- 
hvile«, 70 år. — 26. Fhv. gdr. Kr. Mortensen, 
Ganer, 80 år.

BRYLLUP
November 1968 : 2. Ekspeditrice Elisabeth 

Mortensen, d. af gdr. J. M., Dejbjerg, og tøm
rer Søren Jørgensen, s. af fru J. J., Marup- 
vej 18. — Ekspeditrice Sonja Henriksen, d. 
af vicevært Karl H., Østre Allé 18, og chauf
før Curt Chr. Pedersen, s. af fhv. vognmand 
Aage P., Vestergade 81. — 9. Syerske, frk. 
Else Jespersen, Herning, d. af fru Karen J., 
Holstebrovej, Skjern, og gdr. Henning Jen
sen, Ejstrup, s. af Aage J., Nørregade 9. — 
23. Lene Jensen, Fårvang, d. af kæmner Poul 
J., og flyverløjtnant Knud Jørgen Madsen, 
s. af postbud Holger M., Vardevej 44. — Frk. 
Jette Nielsen, d. af M. N., Viborg, og Jørgen 
Muldbjerg Jensen, Vinkelve 17, Tarm, s. af 
J. M. J. — 30. Ekspeditrice Dorit Pederses, 
d. af pølsemager P. J. P., Brinkvej, og ma
skinarbejder Hans Valdemar Hansen, s. af 
fru Asta H., N. J. Poulsensvej 6, Esbjerg. — 
Advokatsekretær Judit Andersen, Køben
havn, d. af ejendomshandler C. A., Skjern, 
og politibetjent Henning Hansen, Køben
havn, s. af N. H., Fårup. — Merethe Winther, 
d. af A. W., Tåstrup, og Ole Gejl Christian
sen, s. af maler C., Engha vevej 27.

December 1968: 6. Syerske Inge Christen
sen, d. af materielforvalter C., Alborg, og po
litibetjent Robert Mattsson Pedersen, s. af 
ekstraarbejder G. P. — 14. Gunhild Peder
sen, Vestergade 8, d. af N. P. P., Hestlund, 
Bording, og fabriksarbejder Henning Ander
sen, s. af gdr. J. A., Lyhne. — Karin Engsig 
Jensen, d. af tømrer A. M. J., Vardevej, og 
elektromekaniker Henning Klaustrup An
dersen, s. af E. A., Vardevej. — Frk. Ulla 
Nielsen, Lervangen, Randers, og Knud Erik 
Clausager, s. af afd. tømrermester C. — 30. 
Børnehavelærerinde Thora Myhre, Herning, 
d. af gdr. E. M., Marup, og kleinsmed Poul 
Erik Andersen, Alborg, s. af gdr. J. A., Horne.

Januar 1969: 25. Kontorassistent Gunhild 
Jensen, d. af maler O. J., Vestergade 39A, og 
kontorassistent Eigil N. Hangaard, s. af spe
cialarbejder V. E. H., Stauning. — Kontor
assistent, frk. Kirstine Christensen og kon

torassistent Thorkild Juhl Sørensen, Skjern.
Februar: 8. Fabriksarbejderske Henny 

Madsen, d. af P. M., Sædding Hedegård, og 
entreprenør Carl Aage Iversen, s. af I. I., 
Marup. — Sygeplejeelev Ingrid Bertelsen, 
d. af togfører B., Storegade 21, og flyverelev 
Henning Hansen, s. af overbaneformand E. 
H., Skjernvej, Tarm. — Sygemedhjælper 
Inga Hansen og slagtersvend Kurt Kristen
sen, Østre Allé 28. — 22. Sygemedhjælper 
Birthe Kousgaard Larsen, d. af gdr. Arne L., 
Højgård, og tømrer Jørgen Thomsen, Bøl- 
ling, s. af gdr. Hans T., Borris. — Kontor
elev, frk. Alice Bonde, Sønderby, Stauning, 
d. af gdr. Ame Chr. B., Ganer Møllegård, og 
gdr. Otto Stubkjær, Sønderby, Stauning, s. 
af fhv. gdr. Anders S., Holstebro.

Marts: 1. Ekepeditrice Anna Lise Hell- 
mund, d. af P. H., Fredensgade 70, og ma
skintekniker Niels Erik Nielsen, Abyhøj. — 
Syerske Lissi Marie Henriksen, d. af vice
vært H., Østre Allé 18, og rørsmed Laurids 
Rahbæk Meldgaard, s. af cementstøber M., 
Tarp. — 8. Hanne Mikkelsen, d. af Kaj M., 
og Henrik Sørensen, s. af bagermester H. S.
— 29. Smørrebrødsjomfru Anne Karen Pe
dersen, d. af traktorfører K. P., Dalvej 16, 
og textilarbejder Axel Eriksen, s. af gdr. A. 
E., Højby, Borris. — Jytte Vestergaard Jen
sen, d. af A. J., Borrisvej, og Henning Fank 
Jensen, s. af V. J., Holstebrovej. — Inge Ma
rie Jansen, d. af A. J. og John Knud Nielsen,' 
s. af N. A. N., Vostrup. — Lærerinde, frk. 
Grethe Poulsen, d. af lærer P., Horsens, og 
ingeniør Leo Sørensen, s. af malermester S., 
Østergade. — Kontorassistent Marie Peter
sen, d. af gdr. Hanney P., Stauning, og elek
triker Benny Langhoff Petersen, s. af fru A. 
N. P., Esbjerg.

April: 5. Kontorassistent Britta Kofod Jen
sen, Haderslev, d. af 1rs. K. J., og flyveme
kaniker Erik Arleth Christensen, Haderslev, 
s. af overbanemester C., Kongevej 42. — 26. 
Frk. Solvej Hundebøll og Flemming Mi- 
chaelsen.

Maj: 3. Frk. Inger-Lise Sørensen og Niels 
P. Husted, Varde. — 17. Kontorassistent Lone 
Pilgaard, København, d. af gdr. S. P., »Ven- 
nelyst«, og overmontør ved KTAS Per Ras
mussen, København. — 24. Kontorassistent 
Lilly Sinnbeck, Bording, d. af C. S., og tøm
rer Kristian E. Jensen, Ravnholt, Bording, 
s. af gdr. J. J., Ravnholt, Bording. — Ekspe
ditrice Elin Odderskjær Hansen, d. af J. C. 
H., Langagervej 10, og murer Ove Nyrup An
dersen, Dejbjerg, s. af snedker K. N. A., 
Glostrup. — Kontorassistent Lissi Hansen, 
København, d. af pedel J. H., Nygade 53, og 
chauffør Ole Paulsen, København.

Juni: 7. Kristine Refstrup Andersen, d. af 
G. R. A., Rindom Kirkeby, og Knud Rahbæk 
Plauborg, s. af H. R. P., Klostervej. — 14. 
Lærerinde Anne-Grete Østergaard Hansen, 
d. af forretningsfører Laurids H., Præste
gårdsvej, og lærer Anders Kveiborg, Sned
sted, Thy. — Kontorassistent Anna-Grethe 
Jørgensen, d. af A. J., Klostervej 4, og radio- 
mekaniker Frands Jensen, s. af Aa. J., Mel
lemgade 15, Ringkøbing. — 28. Bankassistent 
Ida Stampe, d. af købmand S., Nørregade, og 
textilarbejder Knud Erik Larsen, s. af gdr. 
S. L., Engsig.

Juli: 5. Elly Vest, d. af fru Kirstine V., 
Vardevej 104, og gdr. Gunner Kousgaard, 
Sædding, s. af K. K., Sædding. — Syerske 
Else Christiansen, d. af Rich. C., og Andreas 
Kylling, s. af toldkontrollør H. K., Vonsbæk.
— Agnete Alsholm, d. af skræddermester A., 
og ekspedient Jens Chr. Fjord, s. af K. F. — 
Sygeplejerske Grethe Hübertz Knudsen, d.
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af forretningsfører O. H., K., og repræsen
tant Poul Benny Bredahl, Arhus. — Gymna- 
stiklærerinde Anne Marie Sunesen, d. af 
snedker Johs. S., Langagervej, og landbrugs
attaché Poul Andersen, Grantoftegården, 
Ballerup. — 12. Ruth Christensen, d. af Anna 
Chr., og Rudolf Andersen, s. af Niels A., Vi
debæk. — 13. Bodil Irene Nielsen, d. af mu- 
rerarb. Robert N., Hemmet, og mekaniker
lærling Johs. Damgaard Eskildsen, s. af 
arbm. Johs. D. — 19. Birthe Jensen, d. af 
gdr. Ernst J., Sønderby, og tømrer Knud 
Erik Olsen, s. af Mette O., Skjern. — Lærer
inde Karen Margrethe Burmølle, d. af maler 
B., og slagter Søren Bøgebjerg, s. af pastor
B. , Hoven. — Esther Nielsen, d. af K. N., 
Bredgade 16, og Viktor Christensen, s. af Aa.
C. , Ej strup. — 26. Cand. jur. Inger Kirke- 
gaard, d. af uddeler A. V. K., Vardevej 71, og 
stud, oecon Kaj Friis Mikkelsen, s. af gdr. 
Johs. M., Store Brøndum, Skørping. — Ane 
Basland, d. af afdøde skorstensfejermester 
B., Tarm, og Carsten Hvolgaard, s. af han
delsgartner H.

August: 1. Klinikassistent, frk. Inge Søren
sen, d. af gdr. P. S., »Bækgård«, og gdr. Jør
gen Møller, s. af M. M., Sæddding. — 2. Bør
nehaveassistent Monika Mølck, Tønning, 
Sydslesvig, og lærer Ole Hübertz Knudsen, 
s. af forretningsfører O. H. K., Grønnegade 
8. — Kontorassistent Berith Ottesen, d. af 
fabr. G. O., Hammerum, og lærer H. P. 
Green-Sørensen, Barrit, s. af H. G.-S., Østre 
Allé 11.

September: 6. Birgit Østergaard Andersen, 
d. af fhv. smedemester 0. A., og Kr. Søren
sen, s. af gdr. Hans S., Adum. — Herrefrisør 
Alice Homann, d. af murerm. H., Marupvej 
50, og tømrer Hans Ingolf Nielsen, Hemmet, 
s. af Magnus N., Hemmet. — Damefrisør Lis 
Andersen og mejerist Johs. Jacobsen, Løn- 
borg. — 13. Sygeplejerske Karen Marie Bil
berg, d. af fhv. gdr. Chr. B., Rylevej 3, og 
gdr. Andreas Thomsen, Hedelykke, Astrup, 
s. af gdr. Jens Peter T., Dundslund. — 20. 
Frk. Asta Christensen, d. af Niels C., Glej- 
bjerg, og kommis Finn Egholm Pedersen, s. 
af Niels Peter P., Østervang 19. — Damefri
sør Anne-Marie Nielsen, d. af frisør H. N., 
Borris, og vognmand Erik Agerbo, s. af vogn
mand J. A., Østergade 35.

Oktober: 4. Kontorassistent Bodil Jensen, 
d. af A. C. J., Skjernvej 17, Tarm, og meka
niker Anders Husted Mastrup, s. af W. M., 
Bredgade. — Ekspeditrice Anny Bilgrav, d. 
af H. B., Vesterbæk, Spjald, og forretnings
bestyrer Tage Degn Christensen, s. af fru 
H. C., Spjald. — Lissi Nørgaard Madsen, d. 
af Jens Peter M., Østergade 88, og Jan Toft 
Jessen, s. af Hans J.» Ølgod. — 18. Gerda Ri- 
mestad, d. af læge R., og Søren Lausted, s. af 
læge L., Nr. Nebel. — Lærerstuderende Bir
the Jørgensen, d. af assurandør J. J., Bred
gade, og lærerstuderende Jørgen Brogaard, 
s. af gdr. M. B., Tim. - • 25. Korrespondent 
Lis Weise Dalgaard, d. af rutebilejer D., 
Langagervej, og elektriker John Smith Abra
hamsen, s. af repræsentant A., Herning.

SØLVBRYLLUP
November 1968: 7. Invalidepensionist Knud 
Chr. Hansen og hustru, Vestergade 83. — 14. 
Slagteriarbejder Peter Pedersen, og hustru, 
Brink vej. — 21. Arbejdsmand Viggo Larsen 
og hustru, Holstebrovej 64.

December 1968: 12. Alfred Troelsen og hu
stru, Albæk. — 28. Maskinarbejder Anton 
Christensen og hustru, Svinget 11.

Februar 1969: Gdr. Thomas Ganer og hu
stru, Ganer.

Marts: 3. Chauffør M. Madsen og hustru,

Østre Allé 11. — 7. Niels Peder Sørensen og 
hustru, Kongevej 32. — 14. Jens Chr. Chri
stensen og hustru, Marupvej 22.

April: 6. Harry Jensen og hustru, Konge
vej 22. — 7. Skiltemaler Richard Heldgaard 
og hustru, Østergade. — 16. Overpolitibe
tjent B. Høg Rasmussen og hustru, Spurve
vej 1.

Maj: 4. Malermester P. Sørensen og hu
stru, Parkallé 7. — 26. Gdr. Jens Peder Stor- 
gaard og hustru, Kjærvang, Ganer. — 27. 
Oværbanemester Poul Christensen og hustru, 
Kongevej 42. — Vognmand Alfred Morten
sen og hustru, Nygade 44. — Chr. Rahbek og 
hustru, Skolegade 12.

Juni: 24. Malermester Ejnar Christiansen 
og hustru, Enghavevej 27.

Juli: 8. Smedemester Ingvardt Hansen og 
hustru, Nørregade 1.

August: 9. Alfred Callesen og hustru, Ane
monevej 15. — 11. Pastor Fenger og hustru, 
Parkallé 1. — 25. Mejeribestyrer A. Grøn
bæk og hustru.

September: 8. Forretningsbestyrer Leo An
dersen og hustru, Bredgade 69. — 17. Besty
rer Karkov og frue, De gamles Hjem.

Oktober: 20. Gdr. Peder Sørensen og hu
stru, »Bækgård«.

GULDBRYLLUP
December 1968 : 29. Magnus Nielsen og hu

stru, Søndergade.
Februar: 8. Fhv. frisørmester Chr. Ander

sen og hustru, Voldgade 9. — 21. Chr. Tho- 
rup og hustru, Nylandsvej.

Marts: 27. Theodor Kjær Hansen og hu
stru, Mellemgade 7A.

April: 1. Karl Rasmussen og hustru, Klo
stervej 14. — Peder Madsen og hustru, Søn
dergade 1. — 25. I. Chr. Pedersen og hustru, 
Nylands vej 11.

Maj: 11. Marius Jensen og hustru, Brink
vej 5.

Juni: 21. Fhv. tømrermester Johs. Axelsen 
og hustru, Vestergade 46.

JUBILÆUM
November 1968: 1. Svend Erik Grønborg, 

Markvænget 4, 25-års jubilæum hos Bech & 
Høgfeldt.

December 1968: 1. Skjern Rutebilstation, 
bestyrer Arne Hj øllund og bud Ib Jakobsen 
25-års jubilæum. — 15. Vognmand P. S. An
dersen, Voldgade 11, 25-års jubilæum.

Januar 1969: 2. Ekstraarbejde H. A. Lunde, 
Vestergade 28, 25-års jubilæum ved statsba
nerne.

Februar: 15. Lagerekspedient Chr. Eriksen, 
Langagervej 26, 25 år i firmaet Chr. C. Grene.

Marts. 1. Skjern Håndværker- og Industri
forening 75 år. — Skjern Tekniske Skole 75 
år. — 5. Murerforbundet 50 år.

April: 1. Ostegrosserer Hans Peder Peder
sen, Præstegårdsvej, 25-års jubilæum som 
ostegrosserer i Skjern. — 17. Hjemmeværnet 
20-års jubilæum.

Maj: 1. Guldsmed M. Christensen & Søn 
75-års jubilæum. — Anna Sørensen, Vester
gade 18, 50 år som syerske. — Snedker Evald 
Kousgaard Mikkelsen 50 år på Skjern Ma
skinsnedkeri. — 2. Ekstraarbejder K. O. 
Lunde, Præstegårdsvej 8, 25 år ved DSB. — 
13. Vognmandsfirmaet J. M. Jensen & Søn
ner 40-års ubilæum. — 26. Trafikkontrollør 
S. K. Jensen 50 år ved DSB.

Juni: 5. Bogholder Chr. Vraa Hansen, Lær
kevej, 25-års jubilæum hos A/S Chr. Grene. 
— 10. Sk jern-Tarm-kredsens Husholdnings
foreninger, 25-års jubilæum.

Juli: 1. Overportør Ejnar Jensen, Bred-
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gade 93, 25-års jubilæum ved DSB. — Fir
maet H. Holmstoel I/S, 40-års jubilæum — 
Overassistent fru Karen Rind, Østergade 43, 
25-års jubilæum på politi- og motorkontoret. 
— 15. Stationsleder Børge Bjerg, Falck-Zo- 
nen, Ikast (tidl. Skjern), 25-års jubilæum.

September: 6. Chr. Aakjær, Birkallé 10, 
25-års jubilæum ved DSB.

Oktober: 9. Repræsentant Chr. Christian
sen, Vardevej 4, 50 år hos firmaet Chr. C. 
Grene.

November: 1. Snedker Vald. Kjær 50 år på 
Skjern Maskinsnedkeri.

EKSAMINER
Januar 1968: Bjarne Jørgensen, Benny 

Langhof f Pettersen og Benni Ørskov Jensen 
har bestået el-insallatøreksamen ved hånd
værkerskolen i Sønderborg.

Februar: Diakon Jens Jakob Råbjerg, s. af 
gdr. V. Råbjerg, Ganer Nygård, og hans hu
stru, Laila Råbjerg, er blevet dimitteret fra 
Vejle Amts Sygeplejeskole.

Marts: Kokkelærling Lars Kjellgren, Søn
dergade 15, der er udlært hos hotelforpagter 
K. Orloff Lauridsen, Hotel Skjern, har be
stået eksamen med ros.

Juni: Jane Holdgaard, der er ansat hos 
isenkræmmer Alfred Thomassen, Tarm, har 
paa handelskostskolen i Odder bestaaet isen
kræmmernes fageksamen. — Karen West er- 
gaard, d. af skovfoged P. Westergaard, Let- 
agergård, Dejbjerg, har ved Arhus handels
højskole bestået 3-sproget korrespondent
eksamen. — Arne Storgaard, s. af gdr. Stor- 
gaard, Ganer, har fra Haslev seminarium be
stået lærereksamen. — Assurandør Poul Chr. 
Jørgensen, DFFA, Skjern, har på forsikrings
højskolen i København bestået afgangsprø
ven i livs- og skadesforsikring. — Fru Olga 
Klinkby, d. af Chr. Laursen, Svinget, har be
stået lærereksamen fra Ribe statssemina
rium. — Anne-Grete Østergaard Kveiborg, 
d. af forretningsfører Laurids Hansen, Præ
stegårdsvej 4, har bestået lærereksamen fra 
Nr. Nissum seminarium. — Anne Grethe 
Riisager Pedersen og Holger Risvig Johan
sen har bestået lærereksamen ved Herning 
seminarium. — Frk. Kirkegaard, d. af udde
ler A. V. Kirkegaard, Vardevej 71, har be
stået juridisk embedseksamen ved Arhus 
universitet med førstekarakter. — Mette 
Rahbek, d. af gdr. Johs. R., Alkjærsig, har 
bestået HF-eksamen i Herning. — Kell Skov- 
gaard Hülke, Skjern Bank, har bestået pro
vinsbank-eksamen på specialskolerne i Kø
benhavn. — Kontorleder Poul Stie Hansen, 
s. af borgmester, bankbestyrer N. Stie Han
sen, har i Kolding taget HD-eksamen i regn
skabsvæsen.

Juli: Aage Tetzschner har bestået sætte
skipper-eksamen af 1. grad på Esbjerg Skip
perskole.

September: Lone Astrup Jensen har be
stået sygeplejeéksamen paa sygeplejeskolen 
i Holstebro. — Anne Rubak har bestået syge- 
plejeeksamen paa Bispebjerg hospitals syge
plejeskole.

Oktober: Blandt de assurandører, der på 
Forsikringshøjskolen, Rungstedgård, har be
stået afgangsprøven i livs- og skadesforsik
ring, er assurandør Verner Johansen, Skjold.

UDNÆVNELSER
April: 1. Sygeplejerske Ragna Brølling, d. 

af fru Marie B., Pileallé 17, udnævnt til for
standerinde på centralsygehuset i Svend
borg.

Maj: 1. Cand. jur. Arne Nordmand, s. af 
politiassistent R. A. N., ansat som politifuld
mægtig i Saxkøbing.

Juni: Landsretssagfører Hans Abildgaard 
er af justitsministeriet beskikket som auk
tionsleder i Skjern retskreds for 10 år fra 
1. juni.

September: 2. Overtrafikassistent Kristian 
Ager udnævnt til trafikkontrollør. — 9. Kom- 
muneassistenteme Holger Christensen og 
Gunnar Christensen udnævnt til overassi
stenter.

SVENDEPRØVER
November 1968: Mogens Gren har hos fir

maet Thrige-Titan A/S, Odense, bestået 
svendeprøve som elektromekaniker med ka
rakteren vel udført og flidspræmie fra fir
maet. — Inge Marie Jansen, Voldgade 13, ud
lært hos damefrisør Fagerlund, Østergade.

Januar 1969: Niels Erik Lange, s. af herre
ekviperingshandler Lange, Østergade 4, har 
bestået svendeprøve som elektriker med ka
rakteren vel udført. Niels Erik Lange har 
lært hos elektriker Eigil Pedersen.

Februar: Ole Farsø som praktikant hos fa
brikant J. Heiberg Mortensen som maskin
arbejder. — Malerlærling Eigil Petersen, ud
lært hos malermester Knud Andersen.

Marts: Murerlærling Jens Husted, udlært 
hos murermester Sv. Aage Husted.

April: Fru Grethe Orloff Lauridsen, Øster
gade, har på frisørskolen i Herning bestået 
frisørfagets svendeprøve. Fru Orloff L. har 
stået i lære hos sin mand, frisørmester E. 
Orloff Lauridsen. — Kølemontør John Clau
sen, Sol vænget 19, har bestået samtlige certi
fikat-eksaminer på Køletekn. Forsknings 
Institut, København. — Hans Kurt Hansen, 
Østergade 12, har bestået svendeprøve i Hol
stebro som bager, med ros, hos bagermester 
Carl Toft.

Maj: Kresten Skovfoged, s. af overlærer 
O. Skovfoged, er paa Skjern Maskinsnedkeri 
ved fru E. Johnsen udlært som tømrer. 
Svendeprøven blev aflagt i Herning.

Orla Serup Pedersen, Skjern Birk, s. af 
fru Olga Pedersen, er udlært som møbel
snedker hos O. Bank Larsen.

Juli: Typograf Niels-Aage Vastrup Nielsen 
udlært i Strandbygaards Bogtrykkeri, har 
bestået svendeprøve som sætter med karak
teren : Antaget med ros.

September: Erik Gade, s. af installatør 
Chr. gade, Finderupsvej, har bestået svende
prøve med næsthøjeste karakter »vel ud
ført«. Han er udlært hos faderen.

November 1968: 3. Fhv. apotekermedhjæl
per Peter Arenth Pedersen, De gamles Hjem, 
83 år. — 4. Ema Stenbæk Jensen, Bredgade, 
30 år. — 8. Bogholder Carl Herman Jensen, 
Bredgade 44, 59 år. — 9. Fhv. bagermester 
Henrik Sørensen, Vardevej 55, 81 år. — 11.

Fru Bertha Bank, Bredgade, 66 år. — 13. Fhv.
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Vardevej 104, 65 år. — 8. Arbejdsmand Lau
rids Marinus Nielsen, Nylandsvej 17, 71 år. 
— 28. Provisor Chr. Larsen, Kuhlman, Ane
monevej 17, 52 år. — 29. Fru Kirsten Marie 
Larsen, Skolegade 8, 77 år.

Maj: 8. Martin Christensen, Nygade 6, 79 
år. — 10. Anna Kristine Jensen, Nygade 19, 
74 år.

Juni: 2. Bogtrykker Erik Strandbygaard,

assurandør Jens Kristian Marius Jensen, 
Søndergade 9, 70 år. — 28. Fru Asta Kirstine 
Abildgaard, Østergade 5, 71 år.

December 1968: 8. Fhv. gdr. Laurids Lar
sen, Grønnegade 6, 84 år. — Fhv. gdr. Jens 
Berthelsen, Holstebrovej, 82 år.

Januar 1969: 3. Fhv. plejer Dusinus Jacob
sen, Vardevej 77, 70 år. — 4. Hans Vraa Han

Telefon 35 00 95

sen, De gamles Hjem, 84 år. — 14. Fru Elly 
Michaelsen, Enghavevej 2, 58 år. — 16. Fhv. 
gdr. Jens Korsholm, Reberbanen 4, 84 år. — 
17. Pensionist Kai Moesgaard Andreasen, 
Østergade, 49 år. — 22. Katrine Jepsen, De 
gamles Hjem, 72 år. — 23. Fru Kirstine Lau
ridsen, Østergade 51, 76 år. — 29. Laurids 
Møller Johnsen, Kjærsallé 10, 86 år.

Februar: 5. Fru Anna Jensen, Bredgade 
112, 71 år. — 6. Murerarbejdsmand Martin 
Juhl Jensen, Lundevej 3, 60 år. — 13. Enke
fru Minna Sørensen, Østre Allé 46, 79 år. — 
21. Fhv. fabriksinspektør C. E. Bidstrup, 
Hillerød, tidl. Skjern, 73 år.

Marts: 1. Fhv. gdr. Chr. Fusgaard, Øster
gade 90, 76 år. — 2. Fhv. maskinsmed Hans 
Lyder Andersen, Irisvej 18, 56 år. — 17. Fhv. 
vognmand Peder Christian Larsen, Bredgade

17, 92 år. — 19. Gdr. Jens Peder Knudsen,

Skolegade, 57 år. — 5. Enkefru Sofie Nielsen, 
Nylandsvej 17, 71 år. — 24. Hans Agger, 29 
år, s. af viceskoleinspektør E. Chr. Pedersen, 
Vestergade. — 26. Enkefru Ellen Marie Niel
sen, Grønningen 2, 80 år.

Juli: 8. Peder Kirkegaard, Brønshøj, 28 år, 
s. af fru Helga Garner, Nørregade 39. — 10. 
Fru Henriette Marie Sørensen, Fredensgade 
66, 83 år. — 22. Fru Thora Margrethe Bæk- 
gaard, Mariendalsvej 41, København, enke 
efter tidl. sognepræst Bækgaard, Skjern, 75 
år. — 27. Frk. Mathilde Jørgensen, Øster
gade 11, 77 år.

August: 1. Erik Eybye Kristensen, s. af 
kommunalarbejder K., Chr. Hansensvej 12, 
5 dage.— 4. Fhv. handelsmand Hans Berthel 
Green, Nørre Allé 12, 65 år. — 10. Pens, over
lærer frk. Kirsten Kattenhøj, Vendersgade 7, 
70 år.— Fru Karen Marie Mortensen, Lang
agervej 55, 82 år. — 12. Fhv. cykelhandler 
Johs. Mikkelsen, 67 år. — Fhv. stationsme
ster Johan Kr. Larsen, Vestergade 12, 75 år.
— 13. Enkefru Anna Christensen, Østergade 
62, 64 år. — 27. Invalidepensionist Kristen 
Klokmose Nielsen, Jernbanegade 11, 54 år.

September: 3. Fhv. urmager Knud Nielsen 
Knudsen, Mellemgade 7, 85 år. — 4. Fru Ma
ren Kathrine Christensen, Jernbanegade 12, 
77 år. — 7. Enkefru Else Abelone Nielsen, 
Holstebrovej, 88 år. — 10. Fhv. overportør 
Iver Christen Pedersen, Nylandsvej 11, 74 år.
— 11. Fhv. malersvend Otto Viggo Pedersen, 
De gamles Hjem, 76 år. — 13. Vognmand 
Mejnert Harald Jensen Nørremark, Vejlen, 
58 år. — 21. Rutebilejer Niels Peder Ingvard 
Pedersen, Ranunkelvej 2, 71 år.

Oktober: 5. Fhv. overportør Villads Chri
stensen, De gamles Hjem, 83 år. — 11. Anna 
Margretha Coster Asingh, De gamles Hjem, 
75 år. — 13. Mariane Christensen, De gamles 
Hjem, 76 år. — 14. Pensionist Laust Villiam 
Frandsen, De gamles Hjem, 62 år. — 19. Fru
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Bredgade 20, 75 år. — 22. Fru Hilda Marie 
Thomsen, Fasanvej 8, 51 år. — 25. Vognmand 
Johs. Hansen, Nylandsvej 27, 67 år.

April: 6. Fhv. landsretssagfører Erland Pe
tersen Abildgaard, Østergade 5, 76 år. — 7. 
Fhv. gdr. Kristian Valdemar Birch Vest,

bogtrykker Kirstine Guilander, Svinget 3, 
71 år. — 22. Dagmar Elvine Christensen, 
»Ahvile«, 69 år.
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EIGIL PEDERSEN
Statsaut. 
installatør

Telefon: 3504 33

35 06 34



HOTEL »SKJERN«
Telefon 35 13 00

Byens Brødfabrik
serverer hver dag udsøgt 
bagværk for indbyggerne i Skjern

Anerkendt køkken
Selskaber med indtil 350 kuverter

modtages

SKJERNEGNENS
REALKURSUS
2-årigt

Henvendelse til 

lærer C. M. Graugaard, 

tlf. 35 00 73

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 sa

gen. Vi er altid parat til at yde Dem 

den bedst mulige betjening

AKTIESELSKABET SKJERN BANK
TELEFON 35 13 33*. Kontorer i Borris, Troldhede og Finderup




