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Så vidt jeg husker...

Mine første erindringer fra 1924 
til først i 30erne om min barn
domsby Skjern og nogle beboere
Af Knud Thorkild Nielsen

Jeg burde have nedskrevet mine erin
dringer for mange år siden - medens 
hukommelsen var bedre, end den er i 
dag. Dengang sagde man til sig selv, 
at det nok skulle vente, til man fik 
bedre tid. Det får man aldrig - så 
derfor, da jeg fik opfordringen til at 
bidrage med nogle sider til den nye 
årbog, sagde jeg ja - og gik i gang 
omgående.

De, der går med mig tilbage til 
barndommens by i 20-erne vil næp
pe kunne genkende byen. Men for 
mig var alting dengang godt og trygt 

Her kom jeg til verden søndag den 6. april 1924. Jeg ynder at fortælle, at billedet 
her er taget i den anledning. Hvis Jeg skal være ærlig, så er billedet taget ved af
sløringen af Genforeningsstenen i 1920 (som stod, hvor det nye Mølletorvscenter 
nu ligger).

og anderledes. Erindringerne bliver 
så ikke en kronologisk beretning in
den for det, der dengang var mit 
Skjern, men en hel række spredte 
erindringer, som så måske siden skal 
revideres.

Jeg kom til verden i en sejrsskjorte
- påskedag, søndag den 6. april 1924
- i den nyligt restaurerede ejendom 
Bredgade 44 (ovenover isenkræm
mer Ramsings forretning). Jorde
moder var fru Cramon. Til at passe 
min moder og barnet havde familien 
fået en frøken Dagmar Høegh fra 

Holstebro. Hun var sygeplejerske og 
har tilset mange hundrede Skjern- 
børn de første uger af tilværelsen. 
Hos os kom frk. Høegh hvert andet 
år - vi var 7 søskende - og hun kom 
også altid på besøg, når hun tilså an
dre barselspatienter. Så da jeg blev 
lidt ældre - men længe før jeg 
kendte til forplantnings mysterie - 
forbandt jeg mere frk. Høegh med 
fødsler end storken gjorde, som vi jo 
dengang ellers havde en snes yng
lende par af her på egnen.

For at begrænse mig vil jeg nøjes 
med erindringer inden for mit geo
grafiske territorium dengang. Det 
var: Bredgade, Østergade, Finde- 
rupsvej, Møllegade, Jernbanegade, 
Søndergade og Skolegade med af
stikkere til vor have i Lystanlægget. 
Længere væk turde man heller ikke 
vove sig, før man kom i skole som 
6-7 årig. Der var mange børn i 
Skjern dengang i 20-erne, og der var 
mange originaler, som jeg vil komme 
ind på i en senere artikel.

Der var flere store flotte bygnin
ger langs Bredgades vestside, hvor vi 
kan begynde med Husholdningssko
len, som lå på venstre side, hvor Klo
stervej nu munder ud i Bredgade. 
Det var en flot, statelig, hvid byg
ning. Senere blev det til en margari
nefabrik for så at slutte med at blive 
jævnet med jorden. Derefter kom 
naboen nordpå, som var mejeribe
styrer Martin Haahrs bygning med 
rundt vindue i hjørnet mod sydøst - 
det er der endnu. Vinduet var jeg så
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» Villa A Iba« i Bredgade. Det var et dagligt syn, når høerne blev trukket fra Peder 
Larsens gård til Klokkebjerge, hvor de græssede.

bange for at skulle komme til at slå i 
stykker, at jeg altid hastede forbi.

Ved siden af lå Skjern Private Re
alskole, som fortjener et helt stort 
kapitel for sig. Her tilbragte jeg de 4 
år, der skulle til for at opnå præli
minæreksamen hos skolebestyrer 
Johs. Bjerrum - lærer Bjerrum 
måtte man endelig ikke sige. Min ek
samen blev jævn - et meget jævnt re
sultat - men da mine 4 »klogere« sø
skende fik så meget i overskud efter 
deres udmærkelser, at vi alle i gen
nemsnit fik udmærkelse 120 point 
med fransk 112 uden.

Imellem Realskolen og Skjern 
Apotek lå skolens retirader. Det var 
beskedent - et das til at sidde på og 
en tagrende til drengene. Der var 
ikke det nymodens træk og slip før 
engang sidst i 30-erne.

Dernæst kom Skjern Svaneapo
tek, som blev bygget af apoteker 
Chr. Vogensen i 1922, og senere 
mange andre apotekere, som der den 
dag i dag kan fortælles gode histo
rier om.

Det store flotte, hvide palæ »Villa 
Alba« blev vistnok bygget af doktor 
Levinsen. Senere kom læge A. H. 
Riiskær, hvis børn jeg gik i skole 
med, senere dr. Hame og dr. Rime- 
stad.

Nord for »Villa Alba« kom Peder 
Larsens gård med rigtigt landbrug 
med køer, der skulle trækkes om til 

Klokkebjerge. Her var altid mange 
børn, kreaturer og fluer.

I den nordlige ende var der en lille 
forretning med garn, tricotage og 
broderi. Frøknerne Vad drev den. 
Senere kom der en mand fra Vejle, 
han hed Stanius. Han var den første 
her i Skjern, der oprettede et vaffel
bageri med hjemmelavede isvafler, 
som kostede 10-25 øre, kæmpevaf
ler fyldt op til randen for 50 øre pr. 
stk.

Jeg mener også, at barber Tide- 
mann havde forretning her, eller det 
kan have været i købmand C. Jen
sens bygnings sydlige ende. Derefter 
kom den gode, gamle købmandsfor
retning C. Jensens Enke.

Forretningen var startet af Chr. 
Hansen og har været omtalt i Årbo
gen 1975. Det var en spændende for
retning med indgang i bygningens 
nordøstre hjørne mod Bredgade. 
Udenfor på gaden var der en jern
stang med kroge, og her hang års
tidens tilbud i vildt og fjerkræ - rå
dyr, ænder, gæs. Det, forretningen 
ikke fik solgt samme dag, blev så 
kørt på banen og sendt til Køben
havn til firmaet Møller og Meld- 
gaard.

Derefter var der en smøge ned til 
Hauskov Bertelsens ægpakkeri. 
Han købte æg op hos landmænd og 
hønseholdere. Æggene blev gennem
lyst, pakket, sorteret og eksporteret. 

Der var mange damer ansat, alle 
med kitler, forklæder og tørklæder 
på hovedet.

Hauskov Bertelsen havde også op
lag for Alfa Margarine No. 56. Det 
havde han overtaget efter Agent 
Thomsen, som også var en af vore 
mange originaler. Ham vil jeg gerne 
vende tilbage til i en senere artikel.

Og så kommer vi til den nordre 
side af smøgen. Her lå Aktietøm
merhandelens store, røde tømmer
lade med tagpap - en kæmpe byg
ning at se på for et barn. Her star
tede J. C. Holstein Johansen en 
autoforretning. Laden gik helt hen 
til sagfører Bennetsens (Bredgade 
25).

Lige før Bennetsens ejendom var 
der et par dobbelte porte med hæn
gelås for. Bag porten havde fotograf 
P. Th. Graver sen, grosserer Peter 
Grene og boghandler J. Jacobsen 
deres prægtige motorcykler stående. 
En af dem var en rød Indian med 
kakkelovnsrør. Bygningen »C. Jen
sens Enke« brændte ved en stor
brand i 1940-erne.

Sagfører Bennetsens svigerfar 
havde Aktietømmerhandelen. Poul 
Jessen hed han. Hans datter Inge
borg, gift med sagfører Bennetsen, 
har fortalt mig om en tragisk bilu
lykke, og jeg mener at kunne huske, 
hun fortalte, at sagfører Ejlersen 
blev dræbt ved en autoulykke. Ejler- 
sens efterfølger var landsretssagfø
rer Erland Abildgaard, der kom fra 
Lemvig.

Poul Jessen var både bygmester og 
tømmerhandler og byggede de 
mange enfamiliehuse på Enghavevej 
- de første rækkehuse i Skjern. Eng
havevej var næsten verdens ende for 
en dreng på 6 år. For enden af Eng
havevej - der hvor Solvænget støder 
til, lå nu den gamle dyrskueplads og 
fodboldbanen. Her forlystede byens 
unge - dvs. de store - sig med at 
spille fodbold i fedtlæderstøvler - af 
og til væltede man jo i en kokasse, 
men det tog man ikke så nøje. Tør
sten slukkede man ved en pumpe fra 
brødrene Søren og Peder Lunde, 
Skjern Pumpefabrik. Nødtørft og 
vandladning foregik mellem træ- 
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erne, der vendte ud mod Kirkeåen, 
eller i hegnet op til gårdejer Chr. 
Siersbæks »Lille Nørgaard«.

Der boede i huset efter familien 
Bennetsen flere familier. Dem jeg 
husker bedst var mekaniker Peder 
Jørgensen (forfatteren Grethe Sten
bæks fader og moder) og den gamle 
bedstefader fisker Chr. Sørensen. 
Der boede også en mand, der vulka
niserede - vulkanisør Pedersen. Det 
var noget helt nyt, at man kunne få 
gamle slidte dæk vulkaniseret, så de 
blev næsten som nye.

Og så kommer vi til Holstein - Jo
han Holstein Johansen. Han var en 
broder til Janus C. Holstein - ham 
med bilerne lidt længere sydpå. Jo
han Holstein solgte cykler, bl.a. 
et mærke »The St. George«, som 
blev udtalt »The ste George«. Han 
gik med hvid celluidflip, det var 
praktisk. Når telefonen ringede, 
slikkede han på højre tommelfinger 
og gned lidt på flippen og sagde så: 
»Ha-a-lo. Ja, det er Holstein«, og så 
hviskede han »Johansen«.

Jeg kom af og til hos Holstein, 
ham der havde benzintank foran bu
tikken, Shell benzin. Hans broder 
Janus havde også benzin, og så 
solgte han Nafta, russisk bensin. 
Her passede vi benzintank og tjente 
store penge - op mod 1 krone på en 
dag, men det var nok en lørdag, hvor 
vi havde åbent til kl. 21.

Holsteins tidsregning gik fra... - 
sådan udtrykte han det: Ja, lad mig 
nu se«. »Det var da vist året før, at 
pastor Gundtoft kom til Skjern i 
1931«. Det sagde han længe efter, at 
pastor Gundtoft var rejst til Køben
havn i 1938.

Jeg mener, jeg var med på hans 
sidste konfirmandhold 3. april 1938 i 
Skjern. »Ja, se din cykel blev oven- 
lakeret, ja, a tror, det var to år efter 
pastor Gundtoft rejste fra Skjern« - 
og det var sikkert rigtigt nok.

Ovenover Holstein - ind gennem 
porten og op ad trappen til venstre 
på 1. sal boede frøknerne Grene 
(Anna og Esther). I dag hedder det 
søstrene Grene, men det er en anden 
historie. Ellers sagde man ikke frøk
nerne, for det hed søstrene Oldager 

og søstrene Westergaard, når man 
ikke var på fornavn.

Ved siden af Holstein var i en kort 
årrække Skjern Brugsforening. Det 
var, før man byggede i Møllegade. 
Men i Brugsen måtte vi ikke handle, 
købe slik, det var utilstedeligt. Det 
skulle købes hos en af de 25 frie køb
mænd og bagere, der var i byen. Jeg 
var klar over at det med at handle i 
Brugsen, kom der ikke noget godt ud 
af - dengang! - Senere havde sadel
mager O. E. Nielsen og farvehandler 
Døj forretning her.

Så kom fotograf P. Th. Graver
sens ejendom, formentligt købt af 
fotograf Wittendorff.

I stueetagen boede engang sned
ker Møller, men det var før min tid. 
Når jeg véd noget om det, er det 
fordi, jeg er blevet fortalt, at de fik 
en søn, men da de hellere ville have 
haft en datter, gik han altid i pigetøj 
og med pagehår.

I stueetagen boede også frk. Hed
vig Wittendorf i en lille lejlighed. 
Hun havde hatteforretning i den 
nordlige ende lige før læsserampen 
og svinefoldene. Frk. Wittendorf 
var en lille, fin, spinkel dame, dyg
tig og meget respekteret for sin 
kunnen. Hun var veninde med min 
bedstemoder og fru Karen Grønlund 
på det daværende Grønlunds Ho
tel.

Da hun nedlagde forretningen 
omkring 1938-1939, blev der en kort 
tid blomster- og frugtforretning, og 
senere overtog P. Th. Graversen sel
ve butikken og solgte alt til faget hø
rende. Min onkel kaldte ham kgl. 
hoffotograf, fordi han engang hav
de fotograferet Kong Christian X i 
Borris-lejren.

Graversen var også en original. 
Han modtog som formand for tu
ristforeningen ikke breve, hvis 
Skjern var stavet uden j. De blev re
turneret uåbnede med besked om, at 
adressen var fejlagtig. Skjern skulle 
staves med j.

Min moder var nok en af fotograf 
Graversens bedste kunder. Vi blev 
fotograferet hvert halve år både en
keltvis og i gruppe, på skindtæpper, 
to og to med hinanden i hånden. Vi

En tegning af fotograf P. Th. Graver
sen ejendom, som lå lige overfor 
Grønlunds Hotel, det nuværende Uni
bank.

har en kommode med mange af op
tagelserne.

En dag brød der ild løs hos foto
grafen. Man fik fat i brandvæsenet - 
det var lige før, Falckstationen kom 
til Skjern i 1933. Flammerne stod ud 
gennem taget. Biografdirektør og 
bager Elkjær Husted var brandchef 
- det hed vist endda brandmajor. Sa
delmager O. E. Wagener havde det 
job, at der skulle slås på tromme, 
når der var brand, og når der solgtes 
10 pund ben for 1 kr.: Bum, bumme
lum. »Ildebrand hos fotografen«. 
Brandsvendene Gade, Christoffer
sen og Valdemar Kjær, murer Lind- 
hardt med flere styrtede af sted til 
brandstedet. Husted kommande
rede, men fotografen ville have 
det grebet an på en anden måde. Hu
sted galede: »Her er det mig, der be
stemmer«. - »Ja«, sagde Graversen, 
»men huset er s’gu’ da mit«. Man 
glemte næsten at slukke, men fik da 
bugt med ilden. Senere blev Husted 
leder af Falckstationen, og det var 
han ikke så ilde til.

Læsserampen og 
svinestaldene
Her foregik af- og pålæsning af alt 
mellem himmel og jord. Når Cirkus 
Mundeling kom tilbage efter deres 
Danmarksturné, de havde vinter
kvarter på Åhvile, eller når de skulle 
på tourné. Der var mange dyr: Is
bjørne, heste, aber osv. Når de andre 
cirkus gæstede Skjern, Benneweis, 
Brdr. Schmidt, Belli, Miehe og hvad 

3



de nu hed, var der altid fyldt med 
drenge omkring læsserampen. Her 
var elefanter, der skulle føres om til 
Markedspladsen (der hvor nu rådhu
set ligger), der var løver i jernbure, 
en mølædt kamel, flotte heste og po
nyer. Dem fik de store drenge så lov 
til at trække, vi mindre hentede snit
ter hos bager Sunesen og mælk på 
mejeriet eller andre fornødenheder 
til cirkustjenere og staldkarlene; det 
var store dage. Og når cirkus pak
kede sammen, gik telt, beboelses
vogne, dyr og mennesker tilbage 
igen over læsserampen og op på de 
åbne jernbanevogne videre til næste 
by.

Vi fik altid lov til at komme i cir
kus, men det kneb mere med at få lov 
til at komme i biografen. Men vi så 
da Nøddebo Præstegård hvert år til 
jul og OMA-filmene med Olga 
Svendsen: »Lad det boble, bare bob
le, bare boblerne er små«. Melodien 
kan jeg endnu mere end 60 år efter. 
Og da Carl Schenstrøm - »Fyrtår
net« - gav et betydeligt beløb til Kir
kesagen, gik det ligesom lidt lettere 
for os at få lov til at se »Fy og Bi« og 
andre film søndag eftermiddag, når 
vi havde været i søndagsskole på 
Finderupsvej.

Ved foden af læsserampen var svi- 
nestaldene. Her opsamledes alle de 
svin, der skulle til slagtning i 20- 
erne. Der var mange folde, og der 
stod en flok ældre mænd; de har nok 
været 25-30-40 år gamle. De stod i 
deres khaki-farvede kitler, sorte la
stings kravebryst og kasketter; om 
sommeren lidt lettere kasketter også 
i khaki, og om vinteren den model 
med blank skygge, som stadig an
vendes.

De havde allesammen blåkridt i 
hænderne, vejede svinene og skrev 
vægten med blåkridt på dyrets krop, 
leverandørens navn, Jeppe, Bøjle, 
Christian, Smedegaard, Anders, 
Knud i Aanum, stod der. Så vidste 
kommissæren, hvem der skulle have 
afregning. Han skrev sine notater 
ned i universitetsalmanakken, der 
indeholdt alt om sol, måne og dræg
tighedstabeller.

Det hændte jævnligt, at et svin

Johan Nielsens forretning før moderniseringen. Bemærk til højre i billedet sta
tionsforstanderens have.

stak af under aflæsningen fra fjæ
levogne. Så løb de lystigt rundt, og 
vi drenge hjalp med at fange dem, 
hvilket vi fik en 5 eller 10 øre for, og 
det var nok til en kæmpestor pose 
»Kongen af Danmark bolscher« - 
brystsukker hed de dengang - hos 
materialhandler Knudsen. Hans søn 
Olaf kunne lave flotte kræmmer
huse hurtigt - det var en ren trylle
kunst.

Senere, da vi fik eget slagteri (ejet 
af de engelske brugsforeninger 
CWS) i Skjern i 1930-31 takket være 
bogtrykker og sognerådsformand J. 
Strandbygaard - blev svinestaldene 
nedlagt. I begyndelsen af århundre
det havde Skjern haft et slagteri på 
Finderupsvej ved siden af Finde- 
rupsminde. Bygningerne blev senere 
overtaget af P. M. Nielsen, Maskin
fabrikken Herborg.

Så er vi ved stationsforstanderens 
have med de flotteste træer, man kan 
tænke sig - 60-70 årige gamle bø
getræer. Jeg har været til tops i 
mange af dem. Men det var ikke så 
godt, når vi 5 drenge søndag morgen 
i matrostøj kravlede op i dem, så 
smittede de grønne alger jo lidt af, 
og vi måtte renses i salmiakspiritus. 
Når vi så skulle i kirke, var der en 
kraftig duft af salmiak. Man kan 
ikke være bekendt at forpeste luften, 
sagde min fader, men vi måtte heller 
ikke blive hjemme med pletter på. 

»Nu følges vi ad«, sagde Johan Niel
sen »- det er en god vane!«

En dag i 1957 besluttede sognerå
det, at nu skulle rutebilstationen 
ligge i stationsforstanderens have - 
den lå jo lige ved banegården. Den 
første rutebilstation lå i Missions
hotellets rejsestald (bag ved det nu
værende Hotel Vestjyden). Arne 
Hjøllund var den første bestyrer. 
Han var meget afholdt og flyttede 
med over i den nye rutebilstation, 
som var blevet færdig i 1958.

Men jeg erindrer én ting: Der var 
bysorg, da kommunens folk i 1958 
med nymodens maskiner begyndte 
at fælde de store træer. Husmoder
foreningen lavede telefonstorm til 
sognerådsformand O. K. Nielsen og 
bad ham så mindeligt om at skåne 
træerne: Flyt rutebilstationen til 
Amager, f.eks. gasværksgrunden el
ler Amagergartneriets jord!

Jeg kan erindre, at jeg var gal nok 
til at stille mig op foran det stolteste
- det største træ - »mit træ«. Så 
kunne de jo save mig igennem først
- det gjorde de dog ikke. »Store 
Karl«, Karl Nielsen, brokkede sig 
lidt, men forstod godt mine følelser. 
Træet blev stående, men ak, kun et 
stykke tid som et enligt træ. Men en 
dag var det væk. Motorsavsmasak- 
ren var fuldbyrdet.

Vest for stationsforstanderens 
have lå så pakhusene med et vældigt 
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liv med gods ind og ud hele dagen. 
Jeg er lige ved at skrive hele døgnet, 
for liv var der fra kl. 5 om morgenen 
til efter midnat.

Der var altid folk på stationen - 
det forekom mig, at der var 100 an
satte, gods- og persontog kom og 
blev sendt af sted.

Dengang blev fragtgods og bane
pakker bragt ud af Thomas - man 
sagde altid Thomas. Først i hans 
dødsannonce opdagede jeg, at han 
hed Thomsen. Thomas havde nogle 
prægtige heste, Nordbaggere. De 
kom vist fra en Nordbagger specialist 
i Finderup, og her fik tømmerhande
len også sine prægtige heste fra.

Thomas stod altid op på fladvog
nen, og han havde bovlerhat på. Når 
han lettede på den, kom en stor fedt
knude til syne. Den forekom mig så 
stor som et hønseæg eller en kæmpe 
valnød. Han havde flere hjælpere: 
Ankersen, Heje og Bernhard, der i 
øvrigt overtog forretningen efter 
Thomas.

Bernhard Johansen, kun Bern
hard kaldet, var ifølge de rejsende, 
der kom hos os, landets bedste hotel
portier. Han klarede alt på Grøn
lunds Hotel (der hvor nu Unibank 
ligger). Og han var lige så dygtig som 
fragtmand. Hans medhjælper blev 
Poul Poulsen (Polle), søn af rejsepo
sten, og han overtog forretningen ef
ter Bernhard og blev ved, indtil DSB 
fandt ud af at sende gods til Skjern 
over Holstebro og så med lastbil til 
Skjern - og retur. Det var, da ra
tionaliseringsmolboerne overtog 
DSB.

Der var også en brovægt med en 
kongelig vejer og måler, hvor man 
kunne få vejet hele billæs - under 
krigen f.eks. brunkul og form
brændsel. Vægten hørte under sta
tionsforstanderen, som havde assi
stenterne Grøn og Jensen og de an
dre, når han ikke var til stede. Kon
gelig vejer og måler - det var en flot 
titel.

På stationen solgtes der billetter 
gennem en luge. »Tal her« stod der. 
Man lagde penge ind i en lille sving- 
karussel, og så kom billetten, når 
man drejede indefra.

Mølletorvet. Vognmand, handelsmand og kreaturhandler Otto Larsen, som var 
meget god ved børn.

Der stod telegrafmaskiner på det 
lange bord mod perronen - de tik
kede hele tiden. »Nå, han bliver lidt 
forsinket«. Alle lokomitiver var 
hankøn og havde numre: 456, litra et 
eller andet. Så røg stationsforstan
deren ud for at ordne signaler. Han 
havde sin flotte kasket på og staven 
med indlagt lys i højre hånd. »Ja«, 
sagde han så, »så kan vi godt køre, 
nu er frk. Jacobsen kommet. Af
gang - standser næste gang i Tarm«.

Inde i garderoben kunne man få 
sine pakkenelliker opbevaret. De 
skulle indleveres gennem en flot 
glasrude, opdelt i små rudefelter. 
Den kunne løftes op som alle engel
ske vinduer. Det hele kostede 13 øre 
pr. styk - dog 2 for 25 øre.

Det var Marie Skifter, der havde 
forpagtet garderoben. Hun var et 
fint menneske, der gerne glædede 
sine medmennesker. Hun gik ikke så 
godt, lidt hjulbenet, som hun var, 
men hun skulle da også kun gå til og 
fra sit hjem, der var lige over for 
uldspinderiet, nu hjørneejendom
men Finderupsvej-Jernbanegade.

Et fint træk om Marie Skifter. En 
af vore mange rejsende havde ind
leveret sin attachetaske og sin over
frakke, der manglede knapper, og 
foret var gået løst. Vi fik ham eks
pederet, og han skulle videre til Her
ning. Da han hentede taske og 
frakke, opdagede han, at de mang

lende knapper, der lå i frakkelom
men, nu var syet i og knaphullerne 
ordnet og foret nydeligt fastsyet. 
Det vil han da meget gerne betale 
Marie Skifter for. »1000 tak! Men 
nej, det er service! - koster ikke no
get! Ja, men nej«. Episoden skrev 
han så om i Jyllands-Posten, og hi
storien har mange fortalt om - for 
sådan var Marie Skifter. God rekla
me for Skjern.

Så havde man restaurant på bane
gården, en stor, flot restaurant. Det 
var restauratør R. P. Pedersen og 
frue, der stod for den. Restauratør 
Pedersen var berømt for sit gode 
smørrebrød. Det kostede 1 krone til 
1,25 pr. stk., men så var det også 
overdådigt. Når vi skulle have gæster 
eller var alene hjemme, fik vi smør
rebrød fra banegården. Det kunne 
stå mål med Oscar Davidsens - altid 
perfekt. Da vi holdt rejsegilde, det 
var lige før jul, havde vi bestilt smør
rebrød til de 18/20 håndværkere, der 
kunne komme. Alle sagde: »Ja, det 
er smørrebrød! bedre kan det ikke 
laves!« Der var både mørbradbøf, 
andesteg, ål og laks, og så kostede 
det godt nok også 1,50 pr. stk. i 1949, 
- det var alt for billigt.

Vi serverede det hjemme i Bred
gade 54, da man jo ikke kunne få en 
øl på banegårdsrestauranten, når 
man var fra Skjern. Kun rejsende 
med lovlig rejsehjemmel, sagde 
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man. Det blev ændret i 1958, da 
Skjern blev købstad. Hr. og fru re
stauratør Pedersen havde før Bane
gårdsrestauranten, Højskolehotel
let. Det blev overtaget af fam. Ravn 
fra Galten. Sofus Ravn hed han, og 
hans datter hed Fru Miehs. Hun 
havde 3 drenge og en pige, som vi le
gede med foran Bedstes hus, Bred
gade 46 og på Mølletorvet, dengang 
det var det rigtige Mølletorv. Ak, ja. 
Åh, hvor forandret.

Der var også store flotte bøge
træer, der hvor bazarbygningerne 
blev bygget sidst i 20-erne og først i 
30-erne. I disse bygninger var Martin 
Nielsen Bonde & Laurids Knudsen 
Broderi, Strømpehuset, sadelmager 
O. E. Nielsen, senere Poul V. Chri
stensen og skomager P. N. Madsen, 
damefrisør Edel Christiansen og ur
mager Laurids Larsen, og så var der 
flotte træer igen, indtil Sparekassen 
og det nye posthus (ny Danica) 
købte jord af DSB. Skjern havde 
skiftende stationsforstandere fra 
1880-erne og til engang i 50-erne. I 
haven lå et havehus - lysthus. Her 
boede en mand, når han gæstede 
Skjern. Hvad han var, og hvem han 
var, véd ingen nulevende, mens hans 
fornøjelige gravsten kan endnu fin
des på Skjern kirkegård, og den bør 
fredes! Gå ind ad lågen ved Varde
vej og mod tårnet. I 3. række på 
venstre hånd grav nr. 3, er hans 
gravsted, en beskeden uanselig sten 
med den enkle tekst: Her hviler skro
get af Chr. Jensen, fhv. off. Liver
pool.

Og så er vi nu ved Østergade, Bøl- 
lingvej, sagde de gamle. Jeg må 
vende næsen hjemad. På hjørnet 
Østergade/Bredgade boede C. Inge- 
sen - oprindelig barber, men senere 
blev han herreekviperingshandler. 
Hans dygtige kone havde en blom
strende hatteforretning ved siden af 
bundtmager Mikkelsen (Bundtma
geren sagde man bare). Marie, hans 
kone, var datter af tømmerhandler 
Hans Bank, og de havde flere børn. 
Hans, den ældste og så Niels Erik, 
der endte som forsorgschef, og dat
teren Ingeborg. Ejendommen Bred
gade 62 har min bedstefar haft, men

Den omtalte gravsten for Chr. Jensen på Skjern kirkegård.

han solgte den til købmand Anton 
Mikkelsen og flyttede så til Bred
gade 46, det hus, der også måtte jæv
nes med jorden fornylig og det lille 
torv foran genforeningsstenen og 
mindesmærket for Sigurd Berg. Nu 
er begge de store sten forvist til an
lægget. Boghandler J. Jacobsen 
overtog forretningen, Bredgade 60 - 
1. juli 1915. Boghandleren solgte 
mange ting: Tapet, galanteri, glans
billeder, 4711, noder, keramik og ga
ver. Det var nu ikke det, der tiltrak 
mig. Nej, i december måned kom 
der juleudstilling med legetøj. Hele 
butikken blev fyldt, og kontoret blev 
fyldt op med spændende legetøj: 
Dampmaskiner, biler der kunne 
trækkes op, en møller på en stige. 
Mekano, mundharper, dynamoer, 
spilledåser, stearinlys og julepynt. 
Det var simpelt hen et eldorado, da
tidens Karl Fjord.

Så stod man der og sagde: »Fred 
for den kniv«. Senere sagde man: 
»Helle for den fløjte« osv.

Så er vi ved Missionshotellet, tid
ligere hed det Centralhotellet. Her 
var klubben - senere kaldet daglig
stuen - hvor Bogø, senere Alfred Sø
rensen og H. Rysgaard, samlede per
sonale og gæster til morgenandagt. 
Om aftenen holdt de små foreninger 
møder her: Skjern Sygeplejefore

ning ved Lagerist Madsen, Skjern 
Textilhandler-Forening m.fl., væl
gerforeningerne. Så fik man land
gangsbrød - franskbrød skåret igen
nem på langs og fyldt op med pålæg. 
Det var svært at spise uden at 
krumme. Hotelkarlen hed i Bogøs 
tid Ditlevsen; han blev senere sko
mager langt oppe i Bredgade.

Der skete meget på torvet foran 
Skjern Bank. Bag Missionshotellet 
og i rejsestalden, der lå imellem ho
tellet og banken, var der grisemar
ked med smågrise hver tirsdag. Sø
ren Jessen med de blankpudsede 
træsko, Eskild Kirkegaard, Niels 
Mortensen og alle de andre - der var 
megen hvin og hyl. Ind mod banken 
var der en lang række retirader - det 
var da lidt bedre end i dag, hvor man 
slet ikke har tilgængelige offentlige 
toiletter. De blev lidt skjult af Sag
fører Abildgaards garage. Længere 
ned i smøgen holdt Boghandler 
Jacobsens bil.

Vi kørte altid med Johs. Hansen, 
det syntes min mor var sikrere, og 
det havde hun nok ret i. Men min far 
fik da kørekort, da han var i 60-erne, 
men lærte aldrig kunsten at køre og 
nåede heldigvis heller aldrig at lave 
en ulykke.

Så kom mit hjem fra 1928, hvor nu 
MR er i Bredgade 54. Ejendommen
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K. T. Nielsens barndomshjem i 1940 på hjørnet af Bredgade og Jernbanegade.

blev erhvervet i 1928 og ombygget af 
den kendte arkitekt E. Monberg, 
København. Der kom kobber spir på 
tårnet og en flot butik i 2 etager. Det 
blev betalt kontant, men måske lidt 
for dyrt, sagde min far engang. Ja, 
for de mange penge kunne man have 
opført en kirke - de kostede dengang 
også 100.000, men ombygningen var 
god nok. Den holdt til 1950-erne. Så 
skulle facaden fornyes og blev det. 
Vi boede på 1. sal med en gevaldig 
udsigt til torv og bane, Bredgade etc. 
Vi havde gode medhjælpere i hus og 
i butik. Dengang havde man lærling 
og ekspeditrice på kost og logi. Væ
relserne blev opkaldt efter dem, der 
boede der. Christianes værelse, 
Nanna Jensens værelse, Knuds væ
relse, Christiansens værelse - han 
var dekoratør osv.

Ved siden af i nr. 52 boede Guld
karen. Guldsmed Karen Jensen, 
Ormstrups efterfølger. Ejendom
men var oprindelig læderhandler M. 
Madsens, senere Niels Ejnar Niel
sen, maler Nielsen. I nr. 50 boede ba
ger Sunesen, der var enkemand med 
mange børn. Der var butik i den før
ste dør. Derefter kom skrædder 
Stage Pedersen, på hans dør stod: 
Indgang - næste dør - det lød jo fa
retruende efter de nye retskrivnings
regler! Han var en af dem, der lagde 
frakker op og ned eller syede dragter 
ind eller ud for Johan Nielsen. Han 
boede til venstre. Til højre havde 

Varde Bank deres kontorlokaler. 
Der kom en bankkyndig fra Ølgod 
hver eftermiddag. I mange år hed 
han Lars Jensen, han havde så lokal 
hjælp af Peder Gahner, der talte 
penge op således: Kroner en, kroner 
to, kroner tre osv. Senere blev fru 
Helga Jæger tilknyttet Varde Banks 
Skjern afdeling. Hun havde godt lo
kalkendskab.

Derefter kom Højskolehotellet - 
det var her, det foregik. Chauffører 
og jernbanefolk fik formiddags
kaffe. Gæster i byen spiste her eller 
på Missionshotellet eller Grønlunds 
Hotel. Der stod 3 piccoloer ved hvert 
tog på Skjern station for at tage 
imod rejsende og bære kufferter. 
De havde kasketter med navn på i 
guldtrækkeri, »Missionshotellet«, 
»Grønlunds Hotel« og »Højskole
hjemmet« stod der. Deres uniform 
var pænt blåt serges, som skrædder 
Lange eller Stage havde forsynet 
med striber af guld ved ærmer og 
langs benklædesøm udvendig.

Da Alfred Sørensen kom til 
Skjern fra Missionshotellet, Løn
gangsstræde i København, fik man 
så en rigtig piccolouniform med den 
rigtige hat og den stramme vest. 
Harry Hansen hed den første pic
colo, og flot var han.

Ja, så er vi næsten tilbage ved det 
lille torv foran Bredgade 46 (bille
det), men vi skal lige et smut rundt 
på torvet. Her holdt fiskehandler 

Kousgaard med sin store trillebør, 
der havde lad henover hjulet. Han 
var en stout mand, havde altid friske 
fisk, og jeg fik ståltråd af ham; det 
skulle bruges til at stikke gennem fi
skenes øjne, så man kunne bære 
dem. Jeg brugte det til at lave briller 
til mig selv, de var jo bare uden glas, 
men det gjorde ikke noget, jeg så 
godt nok. Ved siden af, men ikke alle 
dage, stod slagter Bech. Han holdt 
meget til hos Otto Larsen. Otto Lar
sen var vognmand og kreaturhand
ler, og så var han meget god ved 
børn.

Slagter Bech havde hele dyre
kroppe hængende, som han skar ud 
til stege. Han havde ikke fars. Det 
måtte man selv lave i en kødhakke- 
maskine med håndsving. Bech var en 
god jæger, han gik på jagt sammen 
med Petersen fra Grønlunds Hotel. 
Bech spillede også bratsch, han var 
ret musikalsk. Før man gik fra mu
sikaftenen, sagde Bech ofte: »Skal vi 
ikke lige slutte med den her: »O, du 
min Emanuel«, den er fanneme så 
køn«. Kraftudtrykket kunne han 
godt spare, siger de, man fortæller 
historien.

På torvet stod den store grønne 
D.D.P.A.-vogn, Det Danske Petro
leums Aktieselskabs tankvogn. Den 
kørte Laust hos Otto Larsen så ud 
med petroleum i, langt væk - helt til 
Ådum. Ligvognen stod i en garage, 
den turde vi ikke kravle op i eller 
sidde på kuskesædet. Nej, tænk hvis 
- hvis! Så kravlede man op i den 
grønne DDPA igen, den havde kale- 
sche. Her kørte man så langt, langt 
væk, over de russiske stepper.
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Skøn var min barndoms by
Af Peder Haahr

Denne lille beretning fra barndoms
tiden i begyndelsen af 1920-erne i 
Skjern er skrevet af fhv. bogbinder
mester og den første værkstedsleder 
ved Skovbrynsværkstedet, Peder 
Haahr, som døde i 1977 i en alder af 
67 år.

Åerne indkransede den, engenes fla
der bar den ind i uendeligheden, 
himmelens fugle tiljublede den, og 
Dejbjerg bakke stod majestætisk 
vagt ved dens hovedgærde. En hånd
fuld huse i hederanden - en hel ver
den af tryghed og tilhørsel - for her 
lå mit barndomshjem, skærmet af 
fars rolige myndighed og mors blide 
ynde. Strømmene bar bud om en 
frodig egn der langt østerinde og for
grenede sig i fjord og havs storladen
hed vesterude - og det måtte være 
meget nær verdens ende.

Vi drenge havde dog mest blik for 
det nære og fandt ved å og i eng jor
dens bedste tumlepladser. Her tæn
ker jeg først og fremmest på Kirke- 
åen, der strømmede gennem hele 
min daværende verden og langt ind i 
mit lille barnesind forøvrigt. Hvor 
den kom fra, anede jeg ikke, for mig 
begyndte den omme ved Fattiggaar- 
den og slyngede sig gennem alver
dens riger og lande, indtil den for
tabte sig hinsides al forståelse bag 
om Klokkebjerge.

Neden for Fattiggaarden lærte jeg 
at svømme i »Kjesten Marie’s« høl. 
Her badede vi, Egon, Oskar og mig, 
og så selvfølgelig Kjesten Marie, for 

det var hendes høl, hun havde egen
hændig døbt og navngivet det. Hun 
var oppe fra »Gaarden« - lidt til års 
- en af lemmerne, sa’ de voksne. Det 
forstod vi så godt med det kendskab, 
vi havde til hendes skabelon. Hun 
var lidt enfoldig og dertil en smule 
kuldskær. Derfor medbragte hun til 
sit daglige bad en kedel kogende 
vand, som blev hældt i åen, før hun 
med et befriende - ah! vovede sig ud. 
»Hun er skør,« hviskede Egon. 
»Nej!« sa’ Oskar, og han traf det 
egentlig bedre. »Hun har tro - som 
et helt hartkorn, nemli!« Han var 
den mest skriftkyndige af os, ved det 
at hans far var søndagsskolelærer og 
landmand.

Oppe ved Gaarden sad »Tunte 
Nora« og la’ kabaler af småsten og 
grus. Hun hørte så afgjort til de helt 
fattige i ånden. Vi var både bange 
for og tiltrukket af hende, som hun 
sad der og nikkede og lo - for hvem 
ved, om det alligevel ikke var »de vi
ses sten«, hun havde fundet.

Men åen fortsatte uanfægtet sit 
stille løb ind under anlæggets træer 
og krat, hyllede sig i tropisk dunkel
hed og gav en forestilling om urskov 
og sælsomme eventyr, for derpå 
morgenduelig at dukke frem igen 
under den hvide bro.

En storladen steppe, med et myl
der af blomster og poesi, omgav den 
på strækket til landevejsbroen. Her 
var åen fuld af kæmpeål og niøjer og 
haletudser og hajer, som Egon, Os
kar og mig, vi fangede og puttede i 

ølflasker. Det gav et gisp i os af 
uhygge og grænseløs beundring, når 
Simon Holbæk, Ejner Cramon og 
Svend Tetzschner formedeis en kro
ne sprang over åen her. Vi syntes, det 
var fænomenalt, at de kunne. - De 
kunne heller ikke - men det var grin
agtigt at se dem kravle op på den an
den bred med andemad og mudder 
ned over jaketten og småfisk i lom
merne.

Ringeren havde en båd. Den var 
meget ringe. Jeg har aldrig sejlet i 
værre plimsoller. Den »lånte« vi til 
langfarter vesterpå, mens Peder 
Korsgaard sov til middag. Når Egon 
fordelte sin omfangsrige bagdel lige
lig over de to største huller, Oskar 
uafbrudt øste med sin ene støvle og 
jeg stagede af alle livsens kræfter, 
kunne vi lige akkurat holde os fly
dende. Til styrbords havde vi gartner 
Debels vildnis. Der spankulerede 
storken - det lange græs blev til pa
pyruskrat - og vi sejlede op ad Nilen, 
for at finde dens kilder - vel gjorde vi 
så! Men ved en lille fejlmanøvre - el
ler også duede vort søkort ikke - 
havnede vi i Japan efter at have pas
seret under jernbanebroen.

Ret forude dukkede de forunder
ligste broer op. Runde, hvidlakerede 
broer med spindelvæv og dingeldan
gel, flade broer med blomsterbe- 
kransede løvhytter - og derinde i ha
ven små pagoder, hvor fuglene hav
de indrettet sig så nydeligt. Overalt 
duftede det fra skønne, sjældne 
vækster og vidunderlige frugter, og 
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oppe fra den gamle lægebolig lød 
spinkle toner fra et spilleværk, mens 
fru Grønlunds milde væsen gød en 
stille fred over denne fortryllende 
have. »Her er pæn,« sa’ Egon og rej
ste sig op for bedre at se. »Idiot,« sa’ 
Oskar, og så kæntrede vi.

Klokkebjerge var så afgjort »the 
wild west«. Åen blev til Missouri og 
prærien bredte sig endeløst vestpå. 
Her slog vi lejr: Røde Ørn, Gule Ulv 
og Hjortedræber - og ve de feje bleg
ansigter! Og her skød jeg min første 
bøffel, som vi flåede med en kartof
felkniv og stegte på spid. Den blev 
lidt branket og temmelig bloddryp
pende indvendig, så vi nøjedes med 
et par kartofler, som vi ristede i glø
derne. Fredspiben, en udhulet prop 
med et rør i, blev stoppet med tør
rede kirsebærblade af hjemmeavl, 
tændt med en glød fra bålet og budt 
rundt. Jeg vil ikke just påstå, at det 
smagte, men - ih! hvor vi nød det, 
for det var jo så hamrende ulovligt 
altsammen. Freden blev dog snart 
brudt af en langtfra venligt udseende 
blegansigt, der råbte noget om: »I 
towli knæjt! Her må I denne fjæt’ 
me e’t tænd ild,« og noget om politi; 
men da var der tre, der var over alle 
bjerge - og det var Egon, Oskar og så 
mig.

På Klokkebjerge udkæmpedes de 
store årlige fejder mellem nord- og 
syddrengene, og da gik det varmt til. 
Tudehorn og trommer forkyndte, at 
nu kom Wagnerbrødrene og hele 
banden udrustede til tænderne med 
knipler, stave og luftbøsser. Det var 
den rå og brutale kraft mod syd
hærens lettere armering, hovedsage
ligt bestående af bue og pil samt 
skjolde og spyd. Jeg var så bange, at 
jeg tissede i bukserne af angst men 
fik Carl Aage besærkergang, så veg 
den samlede nordhær. Han ordnede 
den helt alene.

Jeg mindes i den forbindelse 
»Mordet i Finderup lade«, som for 
lejligheden var gartner Qvist’s red
skabsskur lidt østen for den gamle 
kirkegård. Vi var til et større fødsels
dagsgilde delt op i to hold, og det ene 
havde gemt sig i omtalte skur. Til alt 
uheld opdagede det andet hold dette 

og skød haspen for døren udvendig. 
Yderligere uheldigvis lå der lige for 
hånden en dynge rådne kartofler. 
Skuret var meget utæt og indskyd
ningen strålende, så enhver kan fore
stille sig resultatet. Vi havde et gru
somt besvær med at identificere de 
overlevende, forældrene ville over
hovedet ikke kendes ved deres afkom 
ved afleveringen, og Egon troede en 
hel uge, at Oskar det var mig.

Midt i byen lå møllen og malede 
sognets korn. For os var den alleti
ders bedste samlings- og legeplads. 
Møllevingerne satte fantasien i sving 
og drejede os ind i de herligste even
tyr. Snart var vi Abraham Musen og 
hans sønner, og snart Svend Gjønge 
og hans tapre mænd. Jens Byskov 
deltog med liv og lyst som kulsoen; 
men en pause måtte han lige ha’, til 
at forrette et ligeså stort som nød
vendigt ærinde. I mangel af bedre 
havelse gik han »bag« om møllen og 
glemte totalt, at denne ingen bagside 
havde, hvad der i den situation var 
mere, end man kunne sige om Jens.

Som en kærlig arm omkring den 
elskedes hals, slynger Ganer å sig yn
defuldt om vor lille by. Her har jeg 
fanget min første ørred og her blev vi 
frisvømmere - Egon, Oskar og mig. 
På hjemturen måtte vi lige et vend 
ind til Peder Lunde for at tiltuske os 
nogle frimærker. Særligt eftertrag
tede var mærkerne fra de nyopret
tede lande i syd-øst Europa, som i 
Peder Lundes version blev til Tjek- 
koslowenski og lignende mærkvær
digheder. Hvert forår hilste viben os 
velkommen på en eng, vi kom hjem 
med en knippe fisk og favnen fuld af 
engblommer og kabbelejer.

Om søndagen optrådte vores fod
boldhelte på banen i Møllerens plan
tage. Viggo Maler med en tændstik i 
munden, Carl Aage med en lomme
klud om halsen, Søren målmand 
med kasketten i nakken og så selv
følgelig Kallebos, der bare løb rundt 
og spændte ben og brugte mund, 
mens vi stod udenfor og heppede 
dem op. Det endte altid med vild 
slagsmål - og her kunne Skjerndren- 
gene som regel klare sig. I efter
årsferien gravede vi huler eller byg

gede hytter ude i plantagen og her 
lærte vi at ryge cigaretter og spille 
kort: Egon, Oskar og jeg, og ih! 
hvor vi nød det - med en rigtig dårlig 
samvittighed i disse »lastens huler«.

Til gengæld var vi stamgæster i 
søndagsskolen - hver eneste, eneste 
søndag - det gav ligesom lidt ba
lance. Tante Molly var en strålende 
fortæller. Vi sad med åbne munde 
og så skabelsen ske iblandt os, så Jai- 
rus’ datter stå op af døden og hørte 
grangiveligen englene synge så skønt 
for os og hyrderne julenat. Patriar
kerne fik i min aftenbøn en ledsager: 
»Abraham, Isak, Jakob og tante 
Mollys Gud,« og ih! hvor jeg syntes, 
at hun pyntede i selskabet. Når hun 
fortalte om: »Børnene fra Frostmo- 
fj eldet « havde vi tårer i øjnene, og vi 
syntes, det var så synd for dem og for 
os allesammen.

En god ledsager og fører (i FDF) 
blev for os i drengeårene Peder In
golf Christensen. Hvem har glemt 
hans små andagter i grøftekanten? 
Endnu synger det i mit sind: »Op al 
den ting, som Gud har gjort, hans 
herlighed at prise.« Og selv sang han 
for i en lovsang til livet, og lærte os 
at synge med. Ved Dalgas stenen 
lukkede han vore øjne op for det 
storladne i den natur og egn, der blev 
vor, fortiden groede ud af hans for
tællen, så rakkere, natmandsfolk og 
andet kjæltringepak på ny befol
kede hedebakkerne - og kærlighe
den til det altsammen voksede i os - 
for dernede i de små huse i soldisen - 
der havde vi hjemme.

Lillelunds sprudlende, livsfriske 
undervisning, krydret med bidende 
ironiske vitser og et sortiment huske
kager af alle størrelser, vakte vore 
slumrende livsånder til klar forstå
else af begreber som: Sandhed, ly
dighed og ærlighed, og i ly af disse 
blev vi fyldt med en masse mere eller 
mindre anvendelig viden.

B jer rum åbnede livets bog for os, 
og så småt forstod vi, at det at lære 
var identisk med dette - at leve. Men
neskelivet viste sig for os i alle dets 
mangfoldige facetter, under meste
rens kyndige ledelse og understreget 
af en sand regn af kridtstumper, med 
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en træfsikkerhed, der lå meget nær 
de 100%.

Min barndoms by var befolket 
med mange herlige typer. Der var 
»den Wagner« med trommen, Troels 
Christensen med basunen og Carl 
Skræv, som »nær ha’ed faa’t en wa- 
wel«. Der var Jakob vejmand, som 
trofast røgtede sit kald på det ham 
tilmålte vejstykke fra Herningbanen 
til viadukten, og storsindet overlod 
strækket til det hinsidige til pasto
rens bevågenhed. Livsglade Frederik 
Jensen, der altid havde fistetravlt og 
Holstein, der aldrig havde travlt, 
Kirsten Svendsen Høj med alverdens 
eventyrligste juleudstilling og Her
mann Willumsen med sit hundekø
retøjet; - men bedst ser jeg dem for 
mig i den gamle granit kirke: Gustav 
Johnsen, selv som skåret i granit, 
Chr. Ager, Ivar Ladekjær, Knud i 
Aanum, Niels Jensen, Strandby- 
gaard og hele rækken af markante 
personligheder med Koed Madsen i 
spidsen frembærende, forekom det 
mig, hele slægtens takkeoffer for 
god høst og avl - og mens orgelet 
præluderede, tømtes kirken lang
somt for min barndoms kære per
songalleri - men bagest, med en stor 
klump i halsen gik: 
Egon, Oskar og mig.

Året rundt
November 1991

I. Skjerns private julemærke bliver i år det 
gamle rådhus, der jo i dag er børneinstitution. 
Der er i øvrigt visse planer om at gengive huset 
lidt af dets gamle status, børnene skal snart 
flytte ud til den gamle Skjernåskole, og i tek
nisk forvaltning ser man i øjeblikket på, om 
man ved at inddrage huset kan skaffe en til
trængt forøgelse af rådhusets pladsbehov for 
en billig penge.
5. Skjern Y’s Mens Club havde samlet godt 
1000 deltagere til det store bankospil i Skjern- 
Hallen. Overskuddet, bliver fordelt til ung
domsarbejdet i Skjern. - Carsten Thygesen, 
Skjern Ostelager, har købt Ikast virksomhe
den Nielsen og Lausdahl.
6. Skjern har haft besøg af to polske kommu
nalpolitikere, der gerne vil se på, hvordan 
kommuner og deres institutioner i Danmark 
løser deres opgaver.
7. Østergade har nu fået sine træer. - Kommu
nen har igen ansat en leder af aktivitetsstuen 
på Byskolen. Den nye leder hedder Arne Mo
gensen og kommer fra Vostrup.
8. Den nye præst i Stauning og Skjern, pastor 
Claus Thomas Nielsen blev ordineret i Ribe 
Domkirke
9. Ringkøbing amtsråd har bevilget 158.000 
kr. til at fortsætte med arbejdet med Øko
museet i Skjern-Egvad. Museumsinspektør 
Kim Clausen kan glæde sig over en stor frem
gang i antallet af besøgende, og han siger, at 
han har været særlig glad for Gnags-udstil- 
lingen.
II. Teknisk skole skal have nyt tag på to byg
ninger, men nu viser det sig, at der tillige er be
hov for, at der også bliver udskiftet nogle vin
duer. - Gudstjenesterne i Stauning og Skjern i 
anledning af indsættelsen af pastor Claus 
Thomas Nielsen kunne fylde kirkerne begge 
steder. Indsættelserne blev foretaget af provst 
Hans Særkjær.
12. Der er gang i diskussionen om den kom
mende teatersal i Mølletorvscentret. Teater

foreningen er utilfreds med salens størrelse og 
indretning, men borgmesteren hævder, at by
rådet på forhånd har sikret sig de fornødne 
godkendelser fra teatersiden.
14. Partiet Venstre i Skjern kommune vil nu 
forsøge at samle sine kræfter ved i fremtiden 
kun at opstille en liste til kommunalvalg. Det 
har partiets samarbejdsudvalg vedtaget.
15. Der var 3.500 titler at vælge mellem ved 
Skjern Gardens bogmarked på Industrivej.
17. Skjern kommunes jobkonsulent, Ane Ma
rie Clausen, har nu virket i sit job i 3 måneder. 
Hun har skaffet foreløbig 13 bistandsklienter 
ud i private virksomheder.
18. Den ballade, som i de sidste dage har pla
get Landsforeningen Ungbo kan også få føl
ger for nogle unge i Skjern. Der er en risiko 
for, at deres indskud er forsvundet i det al
mindelige regnskabsrod i Landsforeningen.
19. Et samarbejde mellem museet og lystfi
skerne gav i søndags ca. 70 mennesker lejlig
hed til at overvære elektro-fiskeri i Skjernå, 
og samtidigt få en forklaring på arbejdet med 
at bevare den rigtige Skjernå-laks. Vestjysk 
Fiskepark i Albæk, der står for arbejdet, næ
rer stor optimisme og regner med, at man om 
få år igen har en stor laksebestand i åen.
20. Til næste sommer holder apoteket flytte
dag og rykker ind i det nye Mølletorvscenter.
21. Kommunen når ikke at blive helt færdig i 
år med det nye boligfællesskab, som indrette i 
det gamle galleri »Jernsalen« Nylandsvej 10.
26. Så er sagen om Stauning Lufthavn endelig 
afsluttet, lufthavnen overtages af Anker 
Struwe, der kender lufthavnen godt, da han 
har fløjet på Stauning som pilot både i Cim- 
ber Air og i Maersk Air. Anker Struwe har lo
vet at genoptage ruteflyvningen fra 15. ja
nuar. - Skjern Kommune er med i et forsk
ningsprojekt, hvor kommunen sammen med 
fire andre kommuner - skal vurderes med 
henblik på om de store omlægninger i den ad
ministrative struktur har forbedret effektivi
teten.
27. Det bliver FAKTA, der lejer sig ind i den 
tidligere biograf, når Mølletorvscentret åbner 
til sommer. Den nuværende butik på Mølle

Ulykker sker 
ikke altid for 
”de andre”..!
Ulykker og sygdom taler vi helst ikke om. 
Alligevel kan det ramme os alle, når vi mindst 
venter det. Men det kan man forsikre sig mod.
- Ikke kun for sin egen skyld, men også af 
hensyn til familien. Forsikringer klarer vi
- både for dig og "de andre".
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torvet bliver nedlagt og i stedet åbnes et Super- 
Fakta i Biografen. - Teaterforeningen i 
Skjern har vedtaget at opløse sig selv. Grun
den er nok til en vis grad skuffelse over, at den 
nye teatersal i Mølletorvscentret ikke opfyl
der foreningens forventninger til en teatersal. 
- Kommunen har meget fornuftigt indført en 
mere smidig madordning for de ældre. Man 
kan nu nøjes med at bestille én ret til midda
gen.
Slagteriet i Skjern klarer sig fint som en del af 
Dane Beef-koncernen. Det kom frem på ge
neralforsamlingen, hvor formanden kunne 
oplyse, at overgangen til den nye produktion - 
opskæring og forædling - er gået bedre end 
ventet, og driftsresultatet er meget tilfredsstil
lende.
30. Der skete et mindre uheld, da juletræet på 
Banktorvet skulle tændes. Den lift, som 
skulle have bragt borgmester og julemand op 
til træets top, svigtede, og borgmesteren 
måtte holde sin tale i mørke og nede ved jor
den. - Der er bevilget 30.000 kr. til det projekt 
på Teknisk Skole, som skolen kalder »Kvin
der i jernindustrien«. Det er 6. år projektet lø
ber og det har hidtil været en succes, der i øv
rigt også får støtte fra EF.

December 1991
2. Igen i år indbyder kommunen sine pensio
nister til at fejre jul og/eller nytår på et af 
kommunens ældrecentre. Maden kommer i år 
til at koste ca. 25 kr. - Skjern/Egvad museum 
er begyndt at samle oplysninger om vindmøl
ler.
3. Uddannelsen til markedsøkonom er ny her
hjemme, og det ser ud til, at de studerende 
selv må gøre opmærksom på, hvad deres ud
dannelse kan og skal bruges til. Vestjysk Han
delsskole starter derfor nu sammen med an
dre skoler, en kampange for at fortælle ar
bejdsmarkedet, hvad markedsøkonomerne 
kan. - Det er åbenbart svært at nå til enighed 
om, hvilket brændsel, der skal anvendes på 
fjernvarmeværket i Skjern. På centralen ved 
Kærvej fyres der med gas, men det er efter be
styrelsens opfattelse for dyrt, så nu har man 
fået en dispensation til at fyre med træpiller, 
det skal foreløbig være brændslet på Konge
vejen.
5. Skjern Boligselskab holder licitation over 11 
nye almen-nyttige boliger, som skal bygges 
ved Østergade. - Der foreligger nu et oplæg 
til, hvordan den gamle Skjernåskole skal ud
bygges til et nyt børnecenter med plads til 110 
børn. Det er tanken at lade Røde Kors-børne
haven forblive hvor den er, men kommunen 
regner med at kunne forhandle sig til en noget 
billigere husleje i de eksisterende lokaler.
6. Skjern Bevaringsforening vil forsøge at få 
flyttet rutebilerne fra jernbanen til apoteket, 
der jo flytter til det nye Mølletorvscenter
9. Kommunen har besluttet at give Dej bjerg
gården et kontant tilskud på 100.000 kr. Det er 
et led i en ny tilskudspolitik, idet der ydes en- 
gangstilskud i stedet for den løbende støtte, 
som hidtil har været det normale.
11. På byrådsmødet blev det vedtaget, at god
kende den fratrædelsesordning for ældre læ
rere, som er aftaltfted Danmarks Lærerfore
nings fjordkreds. - Kommunen har ansat en 
ny teknisk chef, det blev vejingeniør Ole Møl
ler, der har været ansat i kommunen siden 
1965. - Efter indstilling fra Socialudvalget 

vedtog kommunen planen for den nye an
vendelse af Skjernåskolen. Den skal være en 
børneby med plads til ca. 100 børn. Den skal 
kunne tages i brug fra august næste år. Pris 
ca. 3,4 mio.
13. Skjern kommunes borgere er nu blevet 
ejere af en sø. Kommunen har uden verderlag 
overtaget Rækker Mølle sø fra Superfos, men 
så er det også op til os selv at holde søen ren.
15. Der bliver etableret en ny uddannelse, 
nemlig for ledige, der skal kunne træde ind 
som husbondafløsere i landbruget. Uddan
nelsen kommer til at vare et år, og den teoreti
ske del skal foregå på Borris Landbrugsskole. 
Alle, der får uddannelsen, vil kunne få job 
som husbondafløsere.
17. Gåsdals Byggeindustri vil udvide sin kapa
citet og begynder derfor et nyt byggeri på Stål
vej i Skjern. På lidt længere sigt regner virk
somheden med, at det vil skabe flere arbejds
pladser både i Skjern og Borris. Nybyggeriet 
på Stålvej forventes at stå klar omkring 1. juli 
1992. - Fra Den Europæiske Socialfond har 
Skjern kommune fået et tilskud på godt 
80.000 kr. til at iværksætte et støttearbejde 
for kommunens socialt svageste gruppe.
18. Ikke færre end 159 arkitekter har rekvire
ret materialet til konkurrencen om bycentrets 
nye udseende.
19. Ved den sidste opgørelse af ledige i Skjern 
kommune blev procenten opgjort til 8,9. Det 
er en lille stigning på 0,3%. - Det ser ud til, at 
de seneste års arbejde med pleje af laksen i 
Skjern Â giver resultat. 1991 har givet den bed
ste laksefangst i mange år. Det er de sidste års 
udsætning af lakseyngel, der nu er ved at give 
bonus. - Det er ikke kun kommunens skoler, 
der kan passe deres egne pengesager på en til
fredsstillende måde. Også børnehaver og ple
jehjem kan få budgetterne til at balancere. Jo 
mere vi kan decentralisere, jo bedre er det for 
samfundet - og den enkelte borger.
20. Der er ikke helt orden i papirerne omkring 
den nye drift af Stauning Lufthavn. Det ser ud 
til, at amtets tilsynsråd ikke kan godkende, at 
kommunerne yder et tilskud til driften, såle
des som aftalen er i øjeblikket.
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28. Borgmesteren er gået i gang med at frem
lægge sine nytårsønsker for Skjern. Han øn
sker bl.a. at få etableret en såkaldt »kvik
skranke« på rådhuset, hvor borgerne hurtigt 
kan få besked og svar på de mange daglige 
spørgsmål. - Efter at den gamle teaterfore
ning har nedlagt sig selv i protest mod den ef
ter foreningens mening for lille teatersal i 
Mølletorvscentret, efterlyser kommunen nu 
andre ideer til salens brug.
31. Varmeregningerne i Skjern skulle falde 
med ca. 10% som følge af den nye kultveil
te-afgift.

Januar 1992
2. Ved Skjern Brandvæsens nytårsparole blev 
det oplyst, at kommunen er på jagt efter en 
brandbil til afløsning af den nuværende, der 
har tjent brandvæsenet i 22 år. - Amagersko
lens nye skoleinspktør, Ebbe Harlou, tiltrådte 
på den første skoledag efter juleferien. Fun
gerende borgmester, Tove Lundøe Poulsen, 
præsenterede Ebbe Harlou for børnene, bød 
den nye skoleinspektør velkommen til kom
munen.
3. Nu bliver det igen muligt at møde AF- 
konsulent Michael Poulsen i Skjern. En dag 
om ugen vil det være muligt at træffe arbejds
formidlingen i kommunens jobcenter i Søn
dergade.
4. Der er igen uro i slagteribranchen, og det 
har medført spørgsmål om Skjern-slagteriets 
fremtid. Men formanden for Dane Beef, 
Niels Busk, udtaler, at der ikke er fare for 
virksomheden i Skjern. - Byrådet har ved
taget et nyt regulativ for fjernelse af olie- og 
kemikalieaffald. De nye bestemmelser vil ikke 
betyde noget for den almindelige borger, der 
blot skal huske, at den slags affald skal af
leveres i de dertil indrettede beholdere på gen
brugspladsen ved Industrivej. Derimod slip
per erhvervsvirksomhederne ikke for ekstra 
besvær og omkostninger.
6. Skjerns uniformerede ungdomskorps har 
afholdt den sædvanlige nytårsparole med 
samtlige medlemmer. Der indledtes med 
march gennem byen anført af KFUK-spejder-
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nes trommekorps ind til Mølletorvet, og her
fra gik turen til kirken, hvor der var samlet

gudstjeneste. Dagen sluttede med et byløb.
7. Ved politiet i Ringkøbing politikreds nyt
årsparole, sagde politimesteren bl.a at han gik 
ind for anvendelse af anonyme vidner i visse 
sager.
8. Kommunaldirektøren vil forsøge at samle 
interesserede erhvervsfolk til møde om mulig
hederne for erhvervsmæssig udnyttelse af vo
res forbindelse til venskabsbyen Luban i Po
len.
9. Skjern kommune har meldt sig ind i Turist
gruppen Vestjylland, som skal stå for den re
gionale markedsføring af det vestjyske om
råde i turistmæssig henseende. Gruppen er 
oprettet af Ribe og Ringkøbing amter.
10. Kommunen vil gerne deltage i et forsøg, 
som amtet vil afholde. Forsøget går ud på at 
finde bedre og billigere løsninger på familie
problemer, så man undgår at børn fjernes fra 
hjemmet.
11. Kommunens indbyggertal er på vej op. Pr. 
1. januar var der 12.588 indbyggere i kommu
nen, og det er 50 flere end ved sidste årsskifte. 
En meget stor del af de nye indbyggere er ny
fødte børn, idet der er født 173 nye med
borgere - 21 flere end sidste år. - Med ugens 
udgang er Skjern Bio lukket. Der skulle være 
visse muligheder for at vise film i det nye cen
ter, men det bliver ikke det samme som i vores 
gamle biograf.
12. Skjern Biograf lukkede efter 66 år. Werner 
E. Husteds far købte biografen i 1926. Rita og 
Werner E. Husted overtog den i 1955.
13. Der er endnu ikke faldet ro over sagen mel-

Vi giver 
Dem mer' 

tid til 
at nyde

lem de ansatte på Vest-Food og formanden 
for den lokale afdeling af NNF. Fagforenin
gen nægter fortsat at lade de ansatte få ren
terne af feriepenge, som virksomheden efter 
aftale med de ansatte gerne vil udbetale, men 
som fagforeningen vil lade indgå i feriefon
den.
14. Der er planlagt en koncert med gruppen 
Gnags i Skjern-Hallen. Koncerten skal finde 
sted den 28. februar, og allerede nu er over 
halvdelen af biletterne solgt. - På trods af, at 
ledelsen af slageriet i Skjern ikke fandt an
ledning til bekymringer i forbindelse med 
slagterifussionerne i Jylland, har man nu måt
tet fyre 9 medarbejdere. - Formanden for 
Skjern Handelsforening, Svend Gottfredsen, 
ønsker ikke at fortsætte på posten. Efter 8 år 
mener han, at der må nye kræfter til.
15. På byrådsmødet vedtog man, at der fort
sat skal være økonomisk selvstyre på kommu
nens sociale institutioner. Det er stadig en for
søgsordning, men der var enighed om, at ord
ningen formentlig kan gøres permanent, lige
som det er tilfældet for skolerne. - Forret
ningen Ramsing i Bredgade har påbegyndt 
flytningen til midlertidige lokaler i Mølle
torvscentret, idet der skal foretages en om
bygning af forretningen, så der kan blive 
plads til det nye supermarked.
16. Det går næsten planmæssigt med projektet 
om genopretning af Skjern A. I første om
gang er der sikret 800 ha til projektets vestlige 
etape, og nu går man så i gang med den østlige 
- d.v.s. etapen mellem hovedvej 11 og Borris. 
Kommunens El-forsyning har i 1991 opkrævet 
ca. 1 mio. kr. mere end nødvendigt, så forbru
gerne kan forvente en tilbagebetaling.
20. Skjern storkerede skal nu TV-overvåges, 
således at man på museet kan følge alt, hvad 
der foregår i reden.
21. Det må betragtes som meget glædeligt, at 
forsøget med el-sparepærer på Amagerskolen 
er faldet heldigt ud. Skolen sparer årligt ca. 
120.000 kWh, hvilket betyder, at den fore
tagne investering er indtjent på ca. 3 år.
22. Jydsk Sengetøjslager vil lave et forsøg i 
Skjern. Man har lejet sig ind i det tidligere

Lad Unibank tage 
sig af Deres penge
sager.

Unibank 

Centralvaskeri på Bækgårdsvej, og hvis det 
går godt, kan der blive tale om en mere perma
nent etablering.
24. Skjern Operaen overvejer at lægge ud 
igen. Man vil gerne vise endnu engang, at man 
er i stand til at præstere et flot stykke kultur
arbejde i en mindre by.
26. Det ser ud til, at Mølletorvscentret kan 
være færdigt omkring 1. september, men det 
er planlagt, at centret skal tages i brug etape
vis, så dele af centret vil blive taget i brug tid
ligere.
27.1 sidste uge gav fiskegrejproducenten Abu 
Garcia 15.000 kr. til Skjern Å-sammenslut- 
ningen. I denne uge ser det ud til, at Ring
købing amt vil give yderligere 15.000 til arbej
det med at sikre Skjern Å-laksen. - Om ca. en 
måned åbner en ny tøjforretning i Skjern. Det 
er Margit Vest, Skjern, der har lejet sig ind i en 
del af den gamle Varde Bank. Forretningen 
skal sælge dametøj - vel at mærke i de lidt 
større mål end sædvanligt i Skjerns forret
ninger.
28. To spejderdrenge fra Skjern har fået di
plom for udvist mod og initiativ i forbindelse 
med en påsat brand i spejderhytten på Varde
vej i Skjern. Den ene af drengene kørte efter 
hjælp, medens den anden begyndte at fjerne 
det af brandstifteren anlagte bål. - Ikke helt 
uventet har Kristeligt Folkeparti valgt at gen
opstille Henning Lysholm Christensen som 
folketingskandidat i Skjernkredsen. Der var 
ingen modkandidater.
29. Der bliver igen i år noget der ligner en fest
uge i Skjern. Festugekomiteen vil lave nogle 
festdage i tiden 4. til 6. juni

Februar 1992
1. Der skal etableres cykelsti på Vardevej fra 
Klostervej til Ringvejskrydset. Det kan laves 
for i alt 40.000 kr. I tilgift bliver der så også 
malet midterstribe på vejen. Udgiften er ikke 
større, en den kan holdes inden for det eks- 
tisterende budget for trafiksikkerhed.
3. Vestjysk Galleri har i februar/marts ud
stilling af galleriejer Allan Skuldbøls værker. 
Desuden er der udstilling af sort/hvide fotos 
taget af Åge Knak, Skjern.
4. En ung mand fra Skjern - Niels Jørgen 
Nielsen - reddede formentlig en yngre kvinde
lig billist fra at indebrænde, da hendes bil 
brød i brand efter et færdselsuheld på Arn- 
borgvej. Bilen var omspændt af flammer, da 
den unge mand gik hen og åbnede døren og 
trak føreren ud. Umiddelbart efter, at føreren 
var reddet, eksploderede bilen, hvis benzin
tank var blevet beskadiget. - Det er lykkedes 
for Skjern kommune at overtale Vejdirektora
tet til at anlægge en cykelsti langs Ringvejen 
fra Vardevej til Ringkøbingvej. Udgifterne er 
anslået til ca. 3 mio., som betales af Vejdirek
toratet. - Skjern kommune har fra Boligsty
relsen fået i alt 16 mio. til byfornyelse, heraf 
falder de 4 mio. i 1992 og 12 mio. i 1994. - Der 
har i det forløbne år været en mindre stigning 
i butikshandelen i Skjern. Stigningen har væ
ret på et par procent, men er desværre meget 
ulige fordelt, således at nogle har haft en god 
fremgang, medens andre har haft tilbage
gang.
5. Forslagene til, hvordan Skjern bymidte skal 
indrettes, er strømmet ind, i alt har 63 arkitek
ter indsendt forslag, som dommerkomiteen 
nu skal gennemgå. - Vestjysk Handelsskole er 
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ved at blive en stor institution. Der er i alt 1100 
elever på skolen, der i løbet af året starter med 
flere nye fag - bl.a. en ny et-årig Handels
eksamen.
6. Som sædvanligt var det lidt af et rabalder
møde da Jordbrugsdirektoratet holdt sit først 
møde om opkøb af jord til Skjern Åens gen
opretning. Men der er allerede opkøbt de før
ste 100 ha.
7. Direktør Jens Lundøe Poulsen, Skjern 
Bank, forudser, at Skjerns erhvervsliv er ved 
at kæmpe sig ud af sin krise. Bankens års
resultat er et overskud på 5,5 mio. mod sidste 
års underskud på ca. 12 mio.
10. Der har været planer om, at en af de 
gårde, der er opkøbt af staten i forbindelse 
med Skjern Å-projektet skal anvendes som 
hjemsted for kødkvæg og får, som skal indgå i 
naturplejen af det nye store naturområde. - 
Den nye rute til og fra Stauning - eller Vest
jysk Lufthavn, - skal i første omgang beflyves 
af en maskine af typen Fokker F-27, som sel
skabet har lejet til formålet. Man regner med, 
at ruten kan starte den 4. marts.
12. Også i Skjern begynder man nu at lade for

Skjern Elektro ApS

brugerne opdele affaldet i almindeligt affald 
og problemaffald. Det var til dette formål, at 
vi for nogle uger siden fik tilsendt to gule pla
stikposer. Der skulle have været en vejledning 
med, men den var kommunen lidt for sent ude 
med. - Til næste kommunalvalg ventes det, at 
der opstilles en fælles venstreliste for hele 
kommunen. Der er næppe nogen tvivl om, at 
topkandidaten på denne liste bliver Viggo 
Nielsen. - En gårdejer fra Skjern havde heldet 
med sig i Unibanks gevinstlotteri og vandt én

mio. kr. Nok giver denne opsparingsfor^i 
ikke så store renter som en normal konto,

DANMARK jQÿ

men i dette tilfælde har det altså kunnet betale 
sig. - De to unge mænd, der overmandede 
FAKTA-røveren har hver fået en dusør. - Det 
ser ud til, at kommunens idé med at gøre sko
lerne økonomisk selvstyrende, bliver gjort 
permanent.
15. Teknisk udvalg indstiller til byrådet, at der 
skal bruges 10 mio. på en række anlægsarbej
der i Skjern Kommune. Det er af disse penge, 
planerne for bymidten skal præmieres, 
230.000 skal gå til præmier og 100.000 til 
smørrebrød og kaffe.
16. Skjern Bibliotek går nu med i et lands
dækkende forsøg, hvor registret over bøger 
og forfattere skal ligge på CD plader.
18. Der er stadig ikke megen ros til den nye 
vagtlægeordning. Forleden måtte en mand fra 
Skjern bruge mere end en time på at komme 
igennem til en læge. Nu har ordningen været i 
kraft i 7 uger, og der er stadig ikke kommet or
dentlig styr på tingene.
19. Byrådet har vedtaget, at Skjern skal gå 
sammen med Herning og Ikast i et »Energi
center Vest«, der i førsteomgang skal give råd 
og vejledning angående besparelser på elektri
citet; senere skal også drikkevandsbesparelser 
indgå i centrets virksomhed. - Skjern kom
mune har solgt Teknisk Skole. Køberen er 
skolen selv, og der er tale om et beløb på i alt 
27 mio.
20. Fra russisk side er der kommet et tilbud til 
Veteranflymuseet i Stauning, om at man kan 
købe et antal gamle sovjetfly, som skal sælges 
fra baserne i det østlige Tyskland, når de nu 
skal rømmes. Der bliver dog næppe nogen 
handel ud af det tilbud, for priserne ligger 
langt over, hvad museet i Stauning kan betale. 
- Kommunen har nu truffet sit valg og har 
præmieret tre vinderprojekter fra konkurren
cen om den nye bymidte. Derudover har man 
købt yderligere et projekt, som måske delvis 
skal udnyttes. Alle de præmierede projekter 
var fra udenbys firmaer.
22. Rejesebureauet Edelweiss har i år mange 
nye rejsemål på programmet, og i hovedsagen 
drejer det sig om rejser til de nye demokratier i 
øst. I hovedsagen går rejserne til Estland, Let
land og Litauen; men der er også flere run
drejser i Polen og Tjekkoslovakiet.
24. Skjerns Sports- og Fritidsmesse blev med 
fanfare fra Skjern Garden åbnet af borgme
steren, som udtrykte glæde over, at man nu 
for 12. år i træk kunne holde denne messe. 

★ Auto - El - Diesel
★ Værktøj - Husholdning 
ir Motor - og Automatik 

VARDEVEJ 34 - 6900 SKJERN

97 35 05 00
»Det blå hold« vandt på Skjern Fritidsmesse, 
da lokale håndværkere dystede i den lokale 
»To fag frem«.

25. Messen trak i alt 4700 tilskuere, og det er 
lidt mindre end der var regnet med. Men der 
er dog almindelig tilfredshed med messen 
både hos arrangører og udstillere, og der reg
nes med en samlet overskud på ca. 65.000 kr. -
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Svend Auken aflagde besøg i Skjern for at tale 
til det lokale Snedker- og Tømrerforbund. 
Han undlod dog helt at tale om de aktuelle 
personstridigheder i Socialdemokratiet. - 
Røde Kors i Skjern har afholdt sit årlige sa
maritterkursus for folk, der gerne vil have 
denne uddannelse.
26. På Socialdemokratiets generalforsamling 
blev diskussionen om byrådets størrelse påny 
taget op. Nogle mener, at 15 medlemmer er til
strækkeligt, medens andre holder på de 21, 
der er nu. - Borgmesteren skriver i det seneste 
nummer af SG-bladet, at kommunen er ind
stillet på at støtte en Skjernhal nr. 3, men det 
kræver, at klubberne kan blive enige om en 
fornuftig indstilling.
27. Formanden for Venstre i Skjern, Knud 
Erik Larsen, gav på Venstres generalforsam
ling udtryk for frygt for, at store dele af byen 
vil blive oversvømmet af vand, når Skjern Å- 
digerne fjernes. Før de nuværende diger byg
gedes var store dele af det nuværende be
byggede område søer og mosehuller, sagde 
formanden, og flere af generalforsamlingens 
medlemmer gav udtryk for den samme frygt. 
- N.K. Kristensen oplyste, på Venstres ge
neralforsamling, at der var regnet med 225 
flere børn i dagpleje, men allerede nu er man 
oppe på at skulle passe 267 børn mere, end der 
var projekteret. - Husflidsefterskolen der 
startede i 1990, føler sig allerede nu så veletab
leret, at man mener at kunne tillade sig at 
bygge en idrætshal til 2 mio. Skolen finder det 
ikke tilfredsstillende at skulle leje sig ind i 
Skjern Hallerne eller på Amagerskolen. Det 
giver for store afbræk i den daglige under
visning, ligesom skolens elever savner et egnet 
sted at være i fritiden.
28. Nu er fartplanen for fly-ruten til Køben
havn fastlagt. Der bliver som lovet tre afgange 
i hver retning. Ruten har tillige fået tilladelse 
til at benytte samme priser som Billund og Ka
rup, og det betyder en reduktion på 50 kr. i 
forhold til sidste år.
29. Det første af de to Fokker-fly, som skal be
flyve ruten Stauning-Kastrup er nu lejet. Uni
ted Europe Airways er ikke tilfreds med ty

Flügger byggefinish

maler du selv?
- så vil du sikkert sætte pris på at 
kunne købe Flügger maling, som 
kan købes direkte hos os. Det 
er den kvalitet, vi malere selv an
vender og har gode erfaringer med. 
Har du også brug for et par gode 
råd, så giver vi gerne nogle 
professionelle tips.
Kom og lad os snakke om det.

malermester 
Børge Sørensen 
Bredgade 19, 6900 Skjern. 
Tlf. 97 35 03 06.
Aben 8-17,30, fredag 8-19, 
lørdag 9-12.

pen, og man vil, så snart lejligheden byder sig, 
skifte til SAAB 340.

25 års god tjeneste ved Skjern Brandvæsen. 
Hæderstegnet blev overrakt af beredskabs
kommisionens formand, Egon Søgaard, og 
der fulgte mange rosende ord med. Mest vægt 
bør man nok lægge på en af kammeraternes 
ord om, at det er folk af Karl Thomsens slags, 
der får folk til at blive i brandvæsenet. For
uden at være brandchef har Karl Thomsen 
masser af andre opgaver i Teknisk Forvalt
ning. - Efter nogle års tilbagegang ser det ud 
til, at udviklingen vil vende for Skjern og Om
egns Exportmarked. Der var i år tilført knap 
20% flere dyr end sidste år, og formanden 
regner med, at det er en udvikling, der vil fort
sætte. - Indvielsen af den nye store sal i Møl
letorvscentret fandt sted under festlige for
mer. Hotelejer Hans Jensen, Borris, der skal 
stå for den daglige drift, havde endnu ikke 
fundet på et godt navn til salen, men afviste 
på stedet et forslag om at kalde den »Kong 
Hans’ Hul«.

3. Skjern Bank har holdt sin årlige generalfor
samling under de sædvanlige festlige former. I

Marts 1992
2. Hendes Majestæt har hædret afdelings
ingeniør Karl Thomsen med hæderstegnet for

Ved Skjern Bank generalforsamling sagde 
gdr. Søren Steffensen (th.) farvel efter 25 år i 
bestyrelsen. Hans afløser blev Jens Chr. 
Ostersen (tv.). I midten bankens formand 
Bendt Bendtsen.

år var det ekstra festligt fordi banken kunne 
fremvise et pænt overskud i modsætning til 
sidste år. Og så venter banken endda et større 
overskud til næste år. - A. L. Stål søger ti nye 
medarbejdere, som skal anvendes i forbin
delse med virksomhedens øgede engagement i 
det tidligere Østtyskland. - Kommunen kom
mer til at tage stilling til, om den vil beskære 
mulighederne for at få hjemmehjælp, eller 
om der skal bevilges yderligere midler. Ingen 
af mulighederne forekommer tillokkende for 
byrådets flertal, men der er ikke nogen vej 
uden om for der bruges for tiden ca. 100 timer 
mere pr. uge, end der er afsat midler til. - Der 
er bevilget tolv nye andelsboliger i Skjern. Det 
bliver Vagn Henriksen, der skal forestå byg
geriet, det vil blive placeret på grunden Øster
gade 62-64.
6. Røde Kors har nu åbnet sin genbrugsbutik i 
Bredgade, og her bliver det muligt at blive 
ekviperet for meget små penge. Og det er tøj 
af god kvalitet, der sælges. Butikken passes af 
frivillige ulønnede medhjælpere.
7. Vestkraft har fra 1. januar nedsat El-prisen 
med én øre pr. kWh, men Teknisk udvalg fo
reslår, at prisfaldet ikke skal komme forbru
gerne til gode. Man ønsker i stedet at bruge 
pengene til at nedbringe et underskud over for 
Vestkraft. Forslaget skal nu forhandles i byrå
det. - Skjern À sammenslutningen vil nu etab
lere nogle nye bassiner til lakseopdræt ved Al
bæk bro. Man er bange for, at det ikke er til
strækkeligt med bassiner ved Vestjysk Fiske
park, hvor et sygdomsudbrud kan ødelægge 
hele bestanden af moderfisk.
10. Det blev ikke som ventet til en genåbning 
af flyveruten til Kastrup den 10. marts. De 
nødvendige papirer var endnu ikke forsynet 
med trafikministerens underskrift. 1 stedet 
begynder den regelmæssige flyvning så den
16. marts. - Kommunen vil inddrage et større 
stykke jord øst for Ringvejen til brug for bo
ligbyggeri. Forslaget til lokalplan er udarbej
det. - Byrådet besluttede, at det er nødvendigt 
at ofre flere penge til hjemmehjælpen. Enig
heden går på, at man giver penge til yderligere 
1500 timers hjemmehjælp, men da dette 
næppe er tilstrækkeligt, vil man i løbet af kort 
tid tage en fornyet og mere grundig debat om 
hele sagen. - Der er lidt utilfredshed med 
TRA, der simpelthen dikterer skolerne, hvor
når de skal lægge deres ferier. TRA har med
delt i hvilke uger, der ikke indsættes skolebus
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ser, og det bliver meget vanskeligt for skolerne 
ikke at følge disse planer.
12. Byrådet måtte på sit marts-møde give be
skæftigelsesudvalget en ekstrabevilling på 
400.000 kr. Antallet af langtidsledige er steget 
mere end forventet, og der er desværre ikke 
mange udsigter til en bedre situation på om
rådet foreløbigt.
13. Den ombyggede Skjernåskole skulle gerne 
snart stå færdig til brug som børnecenter med 
plads til 110 børn. Licitationen afholdes på 
Rådhuset den 9. april, og så er det meningen 
at arbejdet skal udføres i tiden fra begyndel
sen af maj til sidst i september.
14. Skjern har haft besøg af en gruppe ledere 
fra Rusland, fortrinsvis fra Moskva og Set. 
Petersborg. I Skjern besøgte gæsterne Tek
nisk Skole. Det er DDGU der står som arran
gør af besøget, der er et genbesøg efter en 
dansk delegations besøg i Rusland. - Unibank 
i Skjern kom ud af regnskabsåret med et be
skedent overskud, og det må betragtes som til
fredsstillende, når man tager bankens lands
resultat i betragtning. Aktionær rådet har på 
den baggrund besluttet at give et beløb på 
75.000 kr. til støtte for køb af en skulptur eller 
noget tilsvarende til Skjern. - Tømrer Poul 
Giehm, Nørre Sundby, har skænket Veteran- 
flymuseet en meget smuk samling af fly-mo
deller. Der er tale om modeller lavet i træ i 
størrelsesforholdet 1-24.
16. Chr. C. Grene foretager fremstød i Sverige 
og Norge med henblik på at øge firmaets om
sætning. Foreløbigt har Grene overtaget det 
svenske firma Spartax AB, hvor man i for
vejen ejede 50% af aktierne, og i Norge arbej
der man på at opbygge et landsdækkende for
handlernet.
17. Kommunen har haft tre kloakeringsarbej
der udbudt i licitation, og det har vist sig at 
være en god idé. Samlet var der en forskel på 
600.000 kr. på de dyreste og de billigste tilbud. 
- Teknsik Skole i Skjern kan opvise et over
skud for det sidste år på 3,6 mio. og det be
tyder, at skolens egenkapital er fordoblet på et 
år. Det er et flot resultat, der bl.a. er opnået 
ved, at de tekniske skoler har fået større fri
hed til selv at bestemme, hvilke uddannelser, 
de vil tilbyde.
18. Som bekendt gik Ungbo konkurs her for 
nogen tid siden, og det efterlader de 37 ung
domsboliger i Skjern med en samlet gæld på 
150.000 kr. Skjern kommune har stillet en ga
ranti på 100.000, men det er altså ikke til

Vi klarer alt det elektriske
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strækkeligt til at dække underskuddet. - Der 
er startet taxi-kørsel til Vestjyllands- Luft
havn, bl.a. en rute, der går fra Tarm over 
Skjern til Stauning. Men ruten kører kun, når 
der er passagerer, så man skal melde sig til, for 
at være sikker på, at ruten kører.
19. Der er afsat 100.000 kr. til en såkaldt 
»Grøn plan«. En række områder skal tilsås 
og/eller beplantes. - Vi kan glæde os over, at 
der ikke i overskuelig fremtid ser ud til at op
stå problemer for Skjern med at skaffe rent og 
tilstrækkeligt godt vand. Den endelige fær
diggørelse af vandforsyningen sker nu med 
bygning af en rentvandsbeholder, og der er af
sat 1,5 mio. til projektet, som skal være fær
digt om godt og vel et år. - Landbrugskonsu
lenter i det vestlige Jylland har fundet ud af, 
at landmændene ofrer alt for mange penge på 
sprøjtegift. Man kunne nøjes med det halve, 
men det er en lidt vanskelig sag at komme 
igennem med, idet rådgiverne på området 
ofte er de samme som sælger sprøjtegift.
21. Der sker en omlægning af hjemmehjælpen 
i Skjern, som betyder, at mange ældre kom
mer til at skifte den sædvanlige hjemmehjæl
per ud med en ny. Socialudvalget og hjem
mehjælpens ledelse er enige om, at den nye 
ordning vil betyde en rationalisering, til det 
bedre.
23. Menighedsrådet har været så glad for sog
nemedhjælper Bente Mathiasen, der blev an
sat sidste år, at man har besluttet at bevare 
stillingen, såfremt stiftet og ministeriet giver 
samtykke hertil. - Det ser ud til, at Vestjyl
lands Lufthavn har succes med sin rute til Ka
strup. Den første uge var ikke så givtig, som 
man havde regnet med, men starten på den 
næste uge var særdeles tilfredsstillende.
24. Foråret nærmer sig, og derfor har man 
forberedt storkereden på stationsbygningen, 
så den kan modtage nye beboere. Det er orni
tologen Hans Skov, der satte reden op, der har 
fået til opgave at reparere reden. - Skattere
gionen i Herning har haft held med sit forsøg 
med udflytning til Skjern af informations
møde om told- og skatteregler. Der var fyldt 
godt op til mødet, så det er ikke sidste gang 
man gennemfører decentrale møder.
25. Medens vi går og glæder os over, at den 
milde vinter vil betyde besparelser på var
meregningen, kunne man frygte, at det ville 
betyde bedre forhold for rotterne, men det vi
ser sig ikke at være tilfældet, ellers er det 
kommunens rottebekæmpelse, der er blevet 

merer effektiv. - Jernstøberiet Ferrodan har 
købt en ny ovn og regner med, at man med 
den ved siden af den gamle ovn kan fordoble 
produktionen. Det vil betyde en så stor for
øgelse af produktionen, at der må ansættes 
yderligere nogle medarbejdere.
26. Der er åbnet en ny forretning i Skjern, idet 
Anni Hansen har åbnet forretningen Køkken 
Profil på Holstebrovej. Forretningen vil 
sælge alt inden for køkken- og badeværelses
udstyr.
27. Hvis man har deltaget i etablering af ane
monebeplantningen i det gamle anlæg, kan 
man nu gå en tur gennem anlægget og se, at 
det har været en god investering
28. Lederen af kommunens aktivitetsstue, 
Hans Mogensen, har opsagt sin stilling, fordi 
han finder, at der fra kommunens side gøres 
alt for lidt for børnene, dels er bemandingen 
med pædagoger utilstrækkelig, dels er bud
gettet for stramt. Man har fra kommunens 
side nedsat et udvalg, der skal fremsætte nye 
forslag om børnepasningsområdet.
29. Ledigheden i Skjern voksede kraftigt i ja
nuar måned. Der er nu i alt 582 ledige, hvilket 
er 118 mere end måneden før. Værst er det gået 
ud over specialarbejderne, der har fået 39 nye 
ledige. - Den lokale vanføreforening har på 
sin generalforsamling genvalgt J. Finderup 
Schmidt til formand.
30. Skolepatruljerne fra Skjern og Egvad var 
forleden dag inviteret til politistationen i 
Skjern. Politiet ønskede at sige tak for et godt 
arbejde i det forløbne år, og de unge trafik
kontrollanter fik som tak for indsatsen en 
smart skuldertaske - sammen med megen ros 
fra politiassistent Kai Eriksen.
31. Skjern Kommune har afslået at yde tilskud 
til et TV-anlæg, der skal kunne transmittere 
storkens liv og færden i storkereden på sta
tionsbygningens tag. - Skjern Storkelaug ag
ter at gøre en indsats for TV fra storkereden, 
idet man har besluttet at give en væsentlig del 
af laugets samlede formue til støtte for pro
jektet.

April 1992
I. AOF mangler penge til kulturelle arrange
menter, der har i år kun været råd til et enkelt 
arrangement.
4. Ungdommens Røde Kors i Skjern, har fået 
den fortrinlige idé, at forsøge at skaffe unge 
»besøgsvenner« til ældre i Skjern. 11 unge har 
påtaget sig det arbejde.
6. Kræftens Bekæmpelses husstandsindsam
ling, der sidste år gav et beløb på 93.000 kr. 
gav i år ca. 16.000 mindre.
7. På posthuset i Skjern tager man nu et nyt 
EDB-anlæg i brug.
9. Kommunen udbyder nu i alt 92 bygge
grunde til salg og håber, at der vil komme 
mere gang i byggeriet. Sidste år blev der solgt 
en byggegrund og året før to.
10. Der kommer nu gang i Center Bio. Der 
forhandles i øjeblikket med Nicolai Sørensen 
om driften, og Werner Husted har med vanlig 
hjælpsomhed bistået med valg af de første 
film, til fremvisning. Hvor rentabel den nye 
biograf bliver, er det svært at spå om, der er 
kun 100 pladser, og i den gamle var der 337.
II. Skjern/Egvad museum har overtaget et 
omfattende møllearkiv efter museumsinspek
tør Benny Boysen, Struer. Vestas og Ring
købing amt har ydet økonomisk støtte til

15



^myrup^ 

ureguldsølv'optik 
Bredgade 52 - Skjern - Telefon 97 35 00 31

flod-byg
BJERGVEJ 2, STAUNING

6900 SKJERN . TLF. 97 36 92 13
BIL TLF. 30 97 48 68 . TELEFAX 97 36 94 95

CHR C. GRENEA/s

Bredgade 85.6900 Skjern
Tlf. 97 35 03 13 . Fax. 97 35 35 28

Acacia
Bredgade 87.6900 Skjern
Tlf. 97 35 02 86

v/fotograf Finn Erenskjold
Tlf. 97 35 03 91 . Fax. 97 35 35 91 

overtagelsen. Arkivet rummer et omfattende 
materiale om både vand- og vindmøller i Vest
jylland og har derfor stor interesse for Øko
museet.
12. Vore Røde Kors-samaritter i Skjern kan i 
år fejre deres 50 års jubilæum, og det gør man 
bl.a. ved at afholde en stor førstehjælpskon
kurrence. Samtidigt har samaritterne fået ud
skiftet de gamle grå-blå uniformer med røde.
13. 50 handlende afhentede hver en trillebør 
med påskeliljer på Banegårdspladsen. Blom
sterne blev kørt hjem til forretningerne, og det 
er meningen, at de sommeren igennem skal 
lyse op i gadebilledet, og efterhånden beplan
tet med årstidens blomster.
15. Et af resultaterne af museets overtagelse af 
Benny Boysens møllearkiv er, at man nu me
get gerne vil prøve at grave efter nogle af de 
forsvundne møller. På ønskesedlen står i før
ste række tre gamle møller i Stauning, Foer- 
sum og Brosbøl. - Planerne for Skjern festuge 
er nu ved at være på plads. I år bliver der også 
arrangeret en frokost for mændene, der sidste 
år måtte stå uden for dørene, medens da
merne var til teslaberads.
18. Der er nu udpeget valgstyrere og tilfor
ordnede til folkeafstemningen om et udbyg
get samarbejde i EF-unionen den 2. juni. I alt 
skal der bruges 57 personer for at få valg
handlingen til at forløbe rigtigt.
21. På SiD’s generalforsamling i Skjern kunne 
formanden oplyse, at den gennemsnitlige le
dighed i 1991 var ca. 2% højere end i 1990. 
Formanden sagde, at regeringen ikke gør no
get som helst for at løse arbejdsløshedspro
blemet, men fører en beskæftigelsesfjendsk 
politik, der ensidigt tager hensyn til betalings
balance og inflationsbekæmpelse. - Til gen
gæld kunne man i Snedker- & Tømrerforbun
det notere en fremgang i beskæftigelsen. I 
Skjern er arbejdsløsheden nede på 7%, lands
gennemsnittet ligger på 14.
22. Dagplejen i Skjern bliver noget dyrere end 
projekteret. Kommunen havde regnet med, at 
der skulle passes 225 børn, men tallet er i ste
det blevet 280, og det vil betyde en ekstra reg
ning på ca. 1 mio. - Borgmesteren og kommu
naldirektøren er vendt hjem fra en tur til Po
len, hvor de indgik en venskabsaftale med Lu
ban kommune. Aftalen skal godkendes af by
rådet.
23. Turistforeningens formand måtte på fore
ningens generalforsamling meddele, at Dan
marks Turistråd har strøget Skjern Turistkon
tor af sin liste. Formanden fandt dette uaccep
tabelt, men man må jo spørge sig selv, hvem 
der bærer skylden for det. Det er jo nok den 
omstændighed, at vi ingen turistchef har, der 
er hovedårsagen. - Skjern/Egvad museum ar
bejder med planer om et stort nyt projekt. 
Ved at købe Bundsbæk Møllegård og ind
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rettet den til museumsbrug, samt ved at ind
rette nogle huse i jernalderstil, håber museet 
på, at der kan lokkes mindst 20.000 flere turi
ster til. - Folkeregisterets oplysninger om fol
ketallet viser, at kommunen er vokset med 32 
personer i det sidste år. - Kommunen må i år 
af med 12 mio. til skatteydere, der har betalt 
for meget i skat. Til gengæld skal der hentes 
ca. 9 mio. hos dem, der har betalt for lidt.
25. Borgmesteren og kommunaldirektøren 
fik i Polen et smukt kaffestel til 22 personer 
med Skjern og Lubans byvåben. - Kommu
nen vil forsøge at gøre en ekstra indsats for se
nil demente ældre, og indretter derfor en sær
lig afdeling på plejehjemmet Klokkebjerg.
26. Anemoneaktionærerne holdt som plan
lagt deres generalforsamling blandt anemo
nerne. Imod sædvane var det ikke selskabets 
formand, der aflagde beretning, den blev i 
stedet oplæst af advokat Bjarne Bødtker, der 
hermed kunne sikre, at bestyrelsen fortsat er 
hemmelig og i øvrigt har bestemt, at der ikke 
kan accepteres nyvalg.
27. Flemming Rohde venter, at Skjern kom
mune vil nedlægge sin vejafdeling, men borg
mesteren siger, at det er der ikke planer om. 
Så må vi se, hvad der sker på længere sigt. For 
tiden er der ansat 13 mand i vejafdelingen.
28. Skjerngarden har måttet flytte sit bog
udsalg fra Østergade 22 til det gamle Skjern 
Foto. Bogsalget er med til at betale for nye in
strumenter til garden.
30. Varmeforbrugerne kan i år glæde sig til at 
få penge tilbage på varmeregnskabet. Vin
teren har været så mild, at der i alt skal til
bagebetales 1,7 mio. Men varmeregningen bli
ver nu alligevel fastsat efter dette års forbrug 
plus 10%, det er sædvane efter milde vintre. A 
contoprisen er endnu ikke fastsat, fordi man 
venter på den nye kultveilte-afgift, som gan
ske vist er vedtaget, men ikke trådt i kraft.

Maj 1992
1. Stauning ruten ligger atter stille. - Skjern 
og Omegns pensionistforening har fået ny 
formand. Chr. Lundsgaard har beklædt stil
lingen i 8 år og ønskede at trække sig. Som ny 
formand blev valgt Anna Høj, Skjern. - 1. 
maj blev som sædvanligt fejret af Socialde
mokratiet med optog og røde faner. - Grev 
Folke Bernadotte fra Sverige benyttede et fly 
fra det danske Zone-redningskorps i sine be- 
stæbelser på at redde så mange KZ-fanger 
som muligt. Flyet, der nu står i Stauning, er 
blevet repareret, og det er planen, at det skal i 
luften igen den 4. maj. Det har kostet mere 
end l/2 mio. at genopbygge.
4. Enghavens Venner har holdt loppemarked, 
og det gav et overskud på i alt 25.000 kr. Ven
nerne er godt tilfredse, fordi der nu bliver råd 
til lidt ekstra aktiviteter.
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5. Et antal hjemmehjælpere i Skjern holdt 
forleden fagligt møde, fordi de mener, at der 
må ekstra arbejdskraft til, for at de kan holde 
til presset. Det er den nye integrerede hjem
meplejeordning, der får skylden.
6.1 cykelløbet Tour de Pedal er Skjern bagef
ter Egvad. Fra Skjern deltog 137 cyklister, me
dens Egvad mønstrede 230.
7. Det nye Børnecenter var oprindeligt plan
lagt til 85 børn, så blev det forøget til at 
rumme 110 børn, og nu begynder man så at 
drøfte, om der skal være plads til 125.
8. Vi skal nu til at se på det næste byfornyel
sesprojekt i Skjern. Det er hjørnet af Jern- 
banegade/Bredgade, der står for tur. Det dre
jer sig først og fremmest om at få de gamle bo
liger, der ligger oven over forretningerne, for
nyet. De 4-5 gamle boliger skulle gerne blive 
til 6-10 moderne; for vi mangler endnu nogle 
boliger i byen.
11. Røde Kors holdt landsindsamling søndag, 
men det var ikke den store succes. Der indkom 
ca. 10.000 kr. mindre i Skjern end sidste år. - 
Den ombyggede Dej bjerggård holdt indvielse

af de nye bygninger, og det blev en god fest 
med mere end 250 deltagere, her iblandt 
mange gamle FDF-ere og forældre til de yn
gre. Dejbjerggården er nu så stor, at den også 
kan bruges af andre, og man håber på, at den 
vil kunne lejes ud til andre klubber og fore
ninger. - Ingelise Pallesen fra Stauning har ta
get initiativet til at oprette en klub for familier 
til danske soldater i Jugoslavien.
12.1 Skjern har vi 29 institutioner med økono
misk selvstyre, og af disse har 25 kunnet præ
stere et overskud, så der er lidt penge i kassen 
til større ting. 4 institutioner har brugt for me
get.
13. Mølletorvscenteret er ved at blive udfyldt. 
Nu er apoteket flyttet ind, og FAKTA følger 
hurtigt efter, ligesom flere forretninger står 
på spring. - Kommunen fik for få svar på sit 
opslag af stillingen som leder af Aktivitets
stuen på Byskolen, så nu forsøger man med 
genopslag. - Alle hjemmehjælpere i Skjern by 
gennemførte en kort arbejdsnedlæggelse for 
at protestere mod deres arbejdsvilkår. De fø

bKJERN 
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ler sig pressede på grund af for ringe hjælp, 
men har nu fået lovning på et møde med ledel
sen. - Skjern kommune skal have et »ældre
råd«, har byrådet vedtaget.
15. Dejbjerg golfklub indviede de sidste 9 hul
ler. Der var megen festlighed omkring be
givenheden, idet klubben også kunne fejre 25 
års jubilæum. - Skjern Bibliotek har valgt 
næste weekend til endnu en gang bogudsalg. 
Det er kasserede bøger, der sælges, og overbi
bliotekaren lover, at der er muligheder for 
godt køb.
16. Cirkus Benneweis har også i år lagt turen 
om ad Skjern. - Det gode vejr på åbnings
dagen gav Skjern Friluftsbad en fin åbnings
dag med mange gæster. - Kim Clausen har 
held med sit ØKO-museum. Der har været en 
stigning i antallet af besøgende på over 40%. - 
Skjern Museum vil forsøge at registrere be
varingsværdige bygninger.
20. Den korte arbejdsnedlæggelse, som hjem
mehjælperne for nylig gennemførte, har haft 
den ønskede virkning. Socialudvalget har be
vilget yderligere 700.000 kr. til hjemmeplejen. 
- Skjern får et bowlingcenter, men tempoet i 
ombygning af området mellem Østergade, 
Nygade, Tværgade og Danmarksgade ned
sættes lidt, fordi man nu fra byrådets side øn
sker at kæde det sammen med planerne for 
hele midtbyen. - Fire lokalpolitikere fra vores 
polske venskabsby Luban har været i Skjern, 
bl.a. for at se på idrætshaller. Besøget om
fattede dog flere andre ting, bl.a. udveksling 
af elever fra Lubans skoler med elever fra 
Skjern.
21. Bjørnekloen skal bekæmpes. Kommu
nerne vil give vejledning, men der kræves 
først og fremmest en indsats fra lodsejerne, 
der skal udføre selve arbejdet.
22. Skjern kommune vil sammen med fire an
dre kommuner afholde et arrangement i Bor
rislejren den 1. juni for at markere åbningen 
af Skjern A-naturparken. - I Skjern marke
rede dagplejemødre dagplejernes dag ved en 
samlet spadseretur i byen. Arrangementet 
havde samlet mere end 300 små og større del
tagere, der nød en spadseretur i det ekstraor
dinært fine vejr. - Det er ikke kun Luban i Po
len, vi vil forsøge at lave udveksling af skolee
lever med. En gruppe politikere og skolefolk, 
har været på besøg i Skjern, hvor blandt me
get andet også elevudveksling blev drøftet.
24. Den korte festuge, som afholdes i ugen op 
til pinse, er nu planlagt i detaljer. Festugecen
tret bliver det gamle pakhus.
25. Det ser ud til, at Efteruddannelsescentret 
får lov til at bygge den lille hal, som skolen 
selv ønsker. Det bliver EUC-bestyrelse, der 
skal træffe den endelige afgørelse.
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26. Også i Skjern er bølgerne gået højt om et 
ja eller et nej til et udvidet EF-samarbejde. - 
Skjern Å-naturparken har valgt at lade odder
stien være logo for den nye park.
27. Sports- og fritidsmesserne er oppe på at 
give et årligt tilskud på op imod 50.000 kr. til 
Skjerns Ungdomsforeninger. - Vi skal nu 
have et system af cykelstier, og det kommer til 
at koste omkring 65.000 kr.
29. Det siges, at Skjern Â nu igen skal vænne 
sig til at have mange og større laks. Det mener 
lystfiskerne, der efter en årrækkes arbejde 
med udsætning af yngel forventer den øn
skede stigning i bestanden. - Rutebilejer T. 
Sørensen, Skjern, starter en ekspresbus fra 
Skjern til Vejle. Hensigten med ruten er, at 
der skulle blive hurtigere og lettere forbin
delse til Billund lufthavn og til IC 3-toget i 
Vejle. Køretiden bliver ca. P/2 time.
30. I Skjern Kommunes Ældreråd skal der 
være ni personer. De skal vælges af de ældre 
selv ved direkte valg. Kun folk over 60 år har 
stemmeret. - Den larm, som man i de seneste 
dage har kunnet høre i det meste af Skjern, 
kom fra jernbanestationen, hvor der er blevet 
gennemført en række moderniseringer, bl.a. 
er ballasten mellem skinnerne blevet renset, 
og det var den støj, som generede mest.

Juni 1992
1. Det er nu Radio Klitholm, der sender på lo
kalradioen kanal 1. Klitholm har købt Midtve
sten Reklame af Keld B. Rasmussen, der her
efter er ansat på Klitholm. - Den lokale soci
aldemokratiske partiforening i Skjern har for 
tiden besøg af 15 ungarere fra venskabsbyen 
Csorna. - Festugen skal foreviges. Derfor ud
leverer Østergades Foto gratis film til alle. Fil
men må kun bruges til at tage Festuge-bille
der, og filmen skal leveres tilbage til frem
kaldelse. Det bedste billede bliver kåret som 
årets Festuge-billede.
2. Naturparken blev indviet, og det skete med 
manér i Borrislejren. Der var 5 personer om at 
klippe snoren over. - Som et led i ændringer i 
strukturen på kommunekontoret, bliver det 
lettere at få tekniske råd og vejledning. Æn
dringen er et led i den bedre betjening af bor
gerne, som kommunen ønsker at gennem
føre. - Selvom der var et flertal for et ud
bygget EF samarbejde i Skjern, blev det et nej 
på landsplan. - Dane Beef har besluttet at ud
bygge slagteriet i Skjern for i alt ca. 10 mio.
4. For at live lidt op på udseendet af tunnellen 
under jernbanen, har Kirkeskolen nu dels for
nyet de gamle farvetegninger, dels forlænget. 
- Husflidsefterskolen har besluttet at bygge 
en stor sportshal. - Den første reaktion på det 
danske Nej til det udvidede samarbejde i EF 

lod ikke vente længe på sig. Et byggefirma i 
Skjern fik allerede næste morgen besked om, 
at et byggeri til 2,5 mio. var udsat indtil vi
dere.
5. Som planlagt åbnede Skjern festuge ved 
festugeflisen. Som den nye flisepudser ud

nævntes Hans Andersen, der fik overrakt de 
til opgaven nødvendige remedier og lovede, at 
udføre sin opgave med nidkærhed.

Stemningen var god i det gamle pakhus under 
festugen. Her er pensionisterne i gang med 
kaffen.

6. Det blev et godt grundlovsmøde i Skjern. 
Det er altid en god idé at invitere Robert Pe
dersen til at tale. Han er en klog og meget vi
dende personlighed.
7. Der var i år 759 cyklister, der startede på cy
kelløbet Fjorden rundt. Der forekom kun 
småuheld.
9. Den forkortede festuge blev en succes. - 
Der er dannet en ny forening i Skjern, hvis 
eneste formål er at bevare det gamle pakhus. 
Pakhuset er nemlig den ideelle ramme om 
Festugen.
10. Hjemmehjælpernes arbejdsnedlæggelse 
får ikke yderligere konsekvenser, men kom
munen vil ansætte 7-8 nye hjemmehjælpere. 
Det koster mio. - Lufthavnen i Stauning 
har stadigvæk en meget usikker fremtid.
11. Som det var ventet, blev kommunens regn
skab for 1991 godkendt, og da der i Skjern var
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tale om, at borgerne havde tjent mere end 
budgetteret, kunne kommunen tillige øge sin 
kontantbeholdning med ca. 14 mio. Udgif
terne til arbejdsløse er steget alt for meget. 
Også børnepasningen har kostet mere end 
ventet, og antallet af børn er stadig stigende.
12. Skjern Gymnastikforening kom ud af 
regnskabsåret med et pænt overskud.
13. Det er igen i år lykkedes at få ophængt 
blomsterampler. - Der er en realistisk mulig
hed for, at Tricotage-Farveriet kommer til at 
nyde godt af de mange penge, der er investeret 
i miljø-rigtige produkter. En delegation fra et 
tysk firma har besøgt farveriet og mener, at 
farveriet vil kunne stå sig godt, og at forbru
gerne er villige til at betale lidt mere for det
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miljøvenlige produkt. - Amtsdyrskuet i 
Skjern havde stor tilslutning af både dyr og

besøgende. Det samlede antal dyr var noget 
større end sidste år, og antallet af besøgende 
blev omkring de 6.000.
15. Skjern/Tarm egnens husmandsforening 
har for tiden besøg af unge landmænd fra 
Bulgarien, hvor man er ved at omlægge land
bruget fra kollektivbrug til privateje. - For 
tredie gang har man i år samlet de smukke 
gamle MG-vogne til møde på Banktorvet i 
Skjern. - Det ser ud til, at virksomhederne i 
Skjern er ganske gode til at efterkomme de 
henstillinger, som miljømyndighederne giver. 
Kommunen har besøgt 112 virksomheder og 
givet 33 henstillinger, hvoraf de 32 er blevet 
fulgt, således at kun en virksomhed har måt
tet anmeldes til politiet.
17. Endnu en butik må give op. Det er slagter 
Fjølner Lydersen i Østergade.
19. Vi kommer til at tilbringe sommeren med 
tungen ud af halsen, hvis vi vil følge råd og 
vejledning i den brochure, som museerne om
kring Ringkøbing fjord har udsendt. Brochu
ren henviser til tyve museer, der dækker om
rådet fra Blåbjerg i syd til Thorsminde i nord.
20. Brugsen i Skjern har længe savnet par
keringsplads, og det bliver der en vis mulighed 
for at få. Det gamle El-værk i Møllegade skal 
rives ned. - Der er truffet de indledende for
anstaltninger til anlæggelse af en længe sav
net cykelsti langs Ringvejen. I det jordarbej
det er udbudt i licitation, og man håber på at 
kunne gå i gang i midten af august.
22. Arbejdsløsheden i Skjern er faldet med ca. 
l<7o, så vi nu er nede på, at der er 473 ledige. - 
Pårørende, der ønsker at besøge beboerne på 
Enghaven, kan i fremtiden købe deres mid
dagsmad til den samme pris, som beboerne 
skal betale - nemlig 26 kr.
23. Den længe ønskede regn kom ikke til Set. 
Hans, så der var forbud mod bål i hele kom
munen. - Vestjysk Handelsskole har sendt sit 
første hold markedsøkonomer ud på marke
det. Der var 23 dimittender.
24. Der bygges på livet løs i Fredensgade, hvor 
den gamle Skjernåskole antager en ny skik
kelse. Den skal anvendes som børnecenter, og 
der bliver fra starten plads til 85 børn.
25. Købstadsløbet i Skjern fik ret pæn til
slutning. 288 deltog, og det er lidt mindre end 
sidste år. Det blev en varm tur. Det er 10. år 
købstadsløbet afvikles.
27. 40 lokalpolitikere fra Skjern, Egvad, Vi
debæk og Holmsland har været på udflugt til 
Bruxelles for at lære noget om EF. - Det 
gamle rådhus på Finderupsvej er til salg. Bør
nene flytter ud til den tidligere Skjernåskole. 
Der bliver nogle få begrænsninger i udnyttel
sen af det gamle rådhus, idet der er betegnet 
som bevaringsværdigt, og facaden må derfor 
ikke ændres.

29. Skjern Røde Kors havde lavet en god 
øvelse for de mange danske og udenlandske

samaritter, der mødte op i anledning af jubi
læet. Alle fik afprøvet deres uddannelse, og 
til ledelsens overraskelse blev det tre danske 
hold, der placerede sig bedst.
30. Der starter nu en ny lokalradio i Skjern, 
idet man med Radio Klitholm som finansiel 
bagmand får den gamle Kanal 1 på benene 
igen. Som chef er udpeget den kun 18-årige 
Carsten Christensen, der har erfaringer fra 
arbejdet på Klitholm. - Et hurtigt arbejdende 
kulturudvalg har besluttet, at det nu er lovligt 
at opkræve entré til arrangementer, der fore
går på de udendørs anlæg ved hallerne.

Juli 1992
1. Om det var for at trøste Skjern Storkelaug, 
at en enlig stork aflagde besøg i reden på sta
tionsbygningen vides ikke, men den var her 
altså med ca. 3 måneders forsinkelse, og kun 
ganske kort.
2. Skjern Bibliotek lukker 3.-15. august, fordi 
der skal installeres mere EDB. Det betyder, at 
der skal sættes stregkoder på alle materialer, 
således at man kan få etableret en database. - 
DLG i Skjern har modtaget første læs af årets 
høst, det var vinterbyg. Det blev til 20 tons, el
ler halvdelen af, hvad der høstedes sidste år på 
et tilsvarende areal.
3. Kommunen har fået én ansøgning til stil
lingen som leder af skolefritidsordningen på 
Kirkeskolen. - Møller B. Truelsen, Skjern, vi
ste mølleværket i vindmøllen frem for invi
terede gæster.
4. Den nye pensionsordning for lærere, der gi
ver mulighed for at fratræde før tiden med en 
vis kompensation i pensionen, har ikke haft 
den store betydning i Skjern. Kun to af kom
munens lærere har indtil nu valgt den tidligere 
pensionering. - I en rapport fra amtskommu
nen er man ganske godt tilfreds med resultatet 
af udsætning af lakseyngel i Skjern Â. Tem
melig mange laks når til havs, men det er ikke 
alle, der finder tilbage til åen senere. Ud
sætningen af havørreder giver ikke de samme 
gode resultater, og meget få af dem når havet. 
- Carl C. Jensen på Smedevej skal igen til at 
udvide. Denne gang bliver der tale om at 
bygge yderligere 2500 kvadratmeter til, og det 
skulle give 5-6 nye jobs på virksomheden, der 
fremstiller bl.a. gittermaster i jern, f.eks. til 
CF-sirenerne.
7. Skjern Garden deltog i en stor konkurrence 
i Rastede i Tyskland, og som sædvanligt kla
rede de sig glimrende.
8. Brandvæsenet advarer os alle om, at det 
kan være farligt at kaste cigaretskod ud af 
vinduet under kørsel. Det var ved at gå galt i 
Finderup, men heldigvis fik en årvågen bilist 
øje på branden i tide.
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8. Under stor festivitas sendte TV-2 Karl Ej

nar af sted fra Borris til Barcelona, hvor han 
skal sende rapporter hjem om Olympiaden.
10. Skjern kommune tog vel imod en halv snes 
grækere, som i de kommende to måneder skal 
studere dansk landbrug.
16. Fra kommunens side arbejdes der fortsat 
alvorligt med sagen om en naturhistorisk 
skov. Ideen er god, for den vil give skolerne et 
velkomment tilbud i botanikundervisning. At 
også turister vil være interesserede, viser er
faringerne fra udlandet.
22. Det er åbenbart et problem for fremmede 
at finde rundt på Ånumvej. Det har fået tek
nisk udvalg til at undersøge om der er behov 
for et nyt vej navn, og samtidigt bliver der så 
tale om at forandre husnumrene. Det er skæ
ringen mellem Ringvejen og Ånumvej, der er 
problemet.
23. Forleden var der en Belgier, der fangede en 
laks på over 6 kg; men nu har en dansker, 
Palle Nørgård fra Odense, fanget en endnu 
større laks. Den var på 10 kg. Den blev fanget 
ved Borris Krog. - Skjern À camping har igen 
i år haft en god sæson. Man venter at nå op på 
8.000 overnatninger mod 7.000 sidste år.
28. Den heftige diskussion, der i den seneste 
tid har været om høje EL-master eller ned
graving af jordkabel, kan meget vel få be
tydning for beskæftigelsen i Skjern. AL Stål
spær håber, at det må blive den høje føring, 
for så er der en stor chance for, at en væsentlig 
del af ordren går til AL Stålspær der har spe- 
cialliseret sig i bygning og rejsning af disse. - 
Det ser ud til, at der fra 1. oktober kan etab
leres et dagcenter i Skjern for personer med 
psysisk handicap. De erfaringer, som man har 
gjort med en foreløbig ordning, har været så 
positive, at man forsøger med et permanent 
center med plads til 15 personer.
30. Skjern-garden er ved at blive en vidt be
rejst samling unge mennesker. I sidste uge gav 
de koncert i Århus for derefter at køre videre 
til Tyskland og Schweiz for at give koncerter 
der. Det blev til 6 ganges optræden på 5 dage. 
- Vestjysk Handelsskole har glæde af at have 
oprettet uddannelsen til markedsøkonom. I 
år starter det tredie hold, og der var 70 an
søgere til 25 pladser.
31. Skjern kommune har valgt at sige ja til at 
modtage flygtningebørn fra det tidligere Ju
goslavien.

August 1992
1. Fem medlemmer fra dykkerklubben, Puis- 
sit, sejler med på et dykkertogt med Fulton. 
De skal bl. a. dykke efter gamle vrag og sten
alderbopladser i farvandet omkring Als.
3. Skjern har fået en ny dommer, der skal fun
gere i nogle måneder, medens dommer Mona 
Kastrup er konstitueret som dommer ved Ve
stre Landsret, der prøver at komme til bunds i 
den venteliste, der har hobet sig op. Det er ret
sassessor Niels Bjerre fra Ribe, der midlerti
digt skal bestride dommerhvervet. - Skjern- 
egnen har placeret sig fint ved danmarksme
sterskaberne i traktortræk, og derfor bliver 
der også deltagelse i europamesterskaberne, 
der afvikles i Frankrig i september.
4. Det ser ud til, at statens opkøb af jord til 
gennemførelsen af Skjern Å-projektet går let
tere end forventet, og man går derfor nu i 
gang med at planlægge detaljerne i den natur
park.
5. Det ser ud til, at der er ved at komme så 
mange undslupne mink i Skjern Å-dalen, at 
man kan tale om en helt ny vildtbestand. Min
kene er set af så mange mennesker og over så 
stort et område, at der ikke kan være tvivl om, 
at de nu yngler i naturen.
6. Med otte uger uden regn havde pumperne i 
Skjern Å-dalen ikke så meget at bestille i som
mer, og i en periode har de været stoppet for 
at hæve vandstanden i kanalerne, og dermed 
også grundvandet på ådalens kornmarker. - 
Kommunen flytter El-værket ud fra centrum 
til Snedkervej, hvor man har haft rejsegilde 
for den 450 kvadratmeter store hal. Det sam
lede projekt kommer til at koste 2,5 mio. - 
Brugsen overtager den gamle bygning i Mølle
gade og får derved plads til at forbedre par
keringsforholdene. - Udgifterne til børnepas
ningen vil stige, fordi der er kommet nye reg
ler om forældrebetaling - bl.a. søskendera
bat. - Det forekommer ikke særligt frem
mende på unge menneskers lyst til at spare op, 
at man ikke kan få et jobtilbud, hvis man har 
penge stående på en eller anden konto. For 
har man det, er man ikke berettiget til at få bi
standshjælp og derfor heller ikke til et jobtil
bud.
10.1 Skjern er skolelægeordningen ophørt fra
1. august. Fra denne dato skal eleverne søge 
egen privatpraktiserende læge. Den nye ord
ning bliver lidt billigere end den tidligere, men 
det endelige overblik får man først, når ord
ningen er prøvet i nogen tid.
13. »Impulsen« i Østergade lukker.
14. Edel weis Busrejser i Skjern, må konstatere 
en nedgang i antallet af busrejser, men til gen
gæld har man forøget kontorområdet ved at 
flytte til Bredgade 93. Nedgangen i antallet af 
rejser skyldes formentlig den feriemæssigt 
usædvanlig gode sommer herhjemme sam
menholdt med EM i fodbold og OL. Man reg
ner med, at et nyt mønster i samarbejdet in
den for vestjyske busselskaber vil bedre situa
tionen, sammen med de mange nye rejsemål, 
der har vist sig i Østeuropa.
15. Ombygningen af den gamle Skjernåskole 
skrider planmæssigt frem. Man har holdt rej
segilde på nybyggeriet, og der skulle ikke blive 
problemer med at blive færdig, til fritidscen
tret åbner midt i oktober. Prisen for byggeriet 
bliver på 3,4 mio. eller ca. 2.900 pr. kvadrat
meter, og det er noget billigere end tilsvarende 
nybyggeri.
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17. Biavlerforeningen for Skjern/Egvad har 
besluttet i år at gøre noget ekstra ved be
kæmpelsen af varoamiden.
18. Der er travlt på Skjern Vindmølle for ti
den. De to møllere - Erik Lund og Bjarne Tru- 
elsen - betjener møllen, samtidigt med, at de 
fortæller om møllens historie. Man forsøger 
at holde møllen i gang mindst en gang om 
ugen, således at man er sikker på, at den altid 
er funktionsdygtig.
19. Den 19. almindelige ejendomsvurdering 
har åbenbart givet nogle overraskelser for 
parcelhusejere i kommunen. En del husejere 
er blevet så overraskede, at de har ringet til 
vurderingsmanden, og her kan man så få en 
fornuftig forklaring på fænomenet.
20. Efter Skjern Banks mening er folkeaf
stemningen den 2. juni årsagen til, at banken 
kom ud af 1. halvår med et underskud på 3,4 
mio. Direktør Lundø Poulsen anser på denne 
baggrund resultatet for tilfredsstillende, og 
det var i nogen grad forventet på baggrund af 
vores nej til det udvidede EF samarbejde.
21. Weekenden skulle gerne være med til at 
redde Skjern Å-laksen. Da holder Skjern Â- 
sammenslutningen sin første laksedag, og 
overskuddet herfra tilfalder sammenslutnin
gen, hvis midler anvendes til at ophjælpe be
standen. 340 havde købt deltagerbevis. Der 
blev bl.a. taget en laks på 5 kg ved Borris 
Krog.
22. Der var ikke stor tilslutning til at oprette et 
Ældreråd i Skjern Kommune. Der var kun 
mødt 7-8 mennesker frem, til det stiftende 
møde, og det mente initiativtagerne var for 
lidt. Det blev derfor besluttet at give sagen en 
ny chance, så der blev indkaldt til fornyet 
møde den 31. august. - Arbejdet med den 
længe ventede cykelsti langs Ringvejen er gået 
i gang. Den 4,7 km lange strækning langs 
Ringvejen skal have cykelsti på begge sider, så 
i alt bliver der tale om over 9 km, når arbejdet 
er afsluttet. - Hjemmeværnets årlige triath- 
lon-løb afvikles i år den 5. september, så 
for de ca. 60 personer, der har anmeldt del
tagelse, gælder det om at være tidligt oppe. 
Løbet starter ved Skjern Friluftsbad med 
400 m svømning, hvorefter følger cykling og 
løb.
24. Radio Ådalens cykelløb, der skulle skaffe 
nogle ekstra penge til lokalradioens slunkne 
kasse, må siges at have haft succes. Der ind
kom i alt 32.000 kr. - Folkeoplysningsudval
get for Skjern har bevilget kr. 32.000 til Det 
Danske Spejderkorps, pengene skal bruges til 
et ledertræningskursus - Folkeoplysningsud
valget har tillige givet et tilskud en gang for 
alle til Allan Skuldbøl til start af billedskolen. 
Den får 32.000, hvoraf de ca. 20.000 skal bru
ges til dækning af lønudgifter og lign., me
dens resten går til materialer.
25. Vores kommune har i nogen tid arbejdet 
på at finde en ordning, som kunne mindske 
antallet af børn, der skal anbringes uden for 
hjemmet, men det ser ud til, at den gode ide er 
ved at blive standset af bureaukrati i de højere 
snirkler.
26. Ved et stævne for bygarder i Elmshorn 
klarede Skjern Garden sig som sædvanligt 
flot. For de to deltagende garder fra Sjælland 
var det lidt af en overraskelse, at der også 
skulle deltagelse med fra Jylland, men Skjern 
Garden var specielt inviteret fra tysk side og 
klarede sig endog bedre end de sjællandske.

27. 55 lokalpolitikere har besøgt Stauning, 
dels for at bese lufthavnens faciliteter, dels for 
at drøfte den fremtidige anvendelse.

September 1992
1. En ny forretning med blomster er nu åbnet i 
Østergade. Blomsterdekoratør Minna Anton- 
sen fra Tistrup ved Varde skal for Vestjysk 
Plantecenter forsøge at få en butik op at stå. - 
Ved det kommende menighedsrådsvalg i 
Skjern ser det ud til, at der skal være kamp
valg. I mange år har der altid været fredsvalg, 
men nu har man besluttet at udvide antallet af 
medlemmer, så et kampvalg er denne gang 
nødvendigt.
2. Der er nu 11 ansøgere til stillingen som leder 
af Aktivitetsstuen. Den er normeret til 43 
børn. - Læge Poul Larsen, Skjern, er tildelt 
Carlsberg-fondets Mindelegat på 20.000 kr. 
Legatet er en påskønnelse for det store ar
bejde, som dr. Larsen har lagt i bl.a. arbejdet 
med hurtig hjælp til akut syge patienter. - Det 
er nu lykkedes at få sammensat et Ældreråd 
for Skjern. Bestyrelsen skal nu konstituere 
sig, før den kan begynde sit egentlige arbejde, 
som er at styrke kommunens ældrepolitik.
4. Skjern Bank søger ny kapital og åbner der
for for salget af to obligationslån på tilsam
men 25 mio. kr.
5. Arbejdsløsheden stiger igen i Skjern, ved 
den forrige opgørelse var der 414 ledige, denne 
gang er tallet 444. - På trods af regnvejret lyk
kedes det igen i år at få Hjemmeværnets tri
athlon afviklet på bedste måde. Deltageran
tallet var lidt mindre end sidste år. Vindere 
blev - ligesom sidste år - Rene Pedersen fra 
Herning og Lise Jeppesen fra Esbjerg.
9. Politiet gør opmærksom på, at det nu igen 
er ved at være aktuelt med lys på cyklerne. 
Mange mindreårige børn kører uden lys, så 
forældrene må igen ud om morgenen, for at 
føre lygtekontrol.
10. Børne- og kulturudvalget i Egvad, har ind
stillet museumsinspektør Kim Clausen til 
årets initiativpris, der gives af Ford. Prisen 
uddeles til en person, der uegennyttigt gør et 
arbejde for at bevare naturværdier og miljø. - 
Skjern Å-udvalget er nu ved at have opkøbt 
den jord, man vil bruge til genopretning af 
ådalen. Der er opkøbt ca. 1100 ha, og man reg
ner med at skulle op på ca. 1450 ha, inden man 
er færdig, så er man oppe på at have købt i alt 
30% af hele ådalen. - I Skjern kommune har 
vi nu fået rejst idrætshal nr. 9. Det er den nye
ste tilbygning til Husflidsefterskolen.
12. Til byrådets første behandling af bud
gettet for 1993 lægges der op til, at skattepro
centen bevares uændret i Skjern, og det 
samme gælder grundskyldspromillen.
13. Der er opslået 4 ledige stillinger ved det nye 
fritidscenter på Fredensgade, men der er 157 
ansøgere. Heraf ønsker 147 de to stillinger 
som pædagogmedhjælpere, medens kun 9 
ønsker pædagogstillingerne. - Der bliver nu 
opsat fartbegrænsningsskilte på Arnborgvej, 
hvor sidste uges ulykke medførte et dødsfald.
14. Den livredder, der i sommerens løb har 
passet friluftsbadet, søger nu at blive livred
der igen næste år, og som forpagter for kom
munen, der jo bekendt ejer badet. Han vil om 
kort tid forelægge kommunen og halbestyrel
sen en samlet plan for den samlede drift. - Der 
var i år over 200, der dystede om årets nøgler. 
Præmien, blev vundet af de grønne spejdere
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fra Skjern. - Det lykkedes Skjern Bank at 
sælge for 25 mio. kr. aktier før fristens udløb, 
oplyser banken. Begge obligationer har en 
rente på 11%.
15. Hvis det står til kommunen, skal Klokke
bjerg plejehjem spare ca. 1 mio. kr. ved at fyre 
5 medarbejdere, men det kan Klokkebjergs 
bestyrelse ikke være enig i.
16. I Skjern regner man med at kunne sætte 
kirkeskatten ned i 1994. Man har i øjeblikket 
et overskud på 530.000 kr. på budgettet. Man 
skal nok nå op over de 800.000 kr. før der er 
basis for en nedsættelse, siger provstiudval
get.
17. Skjern kommune og Miljøministeriet er 
nu enige om at undgå den hurtige trafik på 
Ringkøbing fjord. Det er tiltrådt at forbyde 
sejlads med vandski, vandscootere og luft
pudefartøjer og lignende hurtige fartøjer i 
fjordens ramsarområder.
19. Årbogen for Skjern sogn udkom med 3 år
gange på bogtrykker Niels Erik Strandby- 
gaards 50 års fødselsdag.
21. Efterårsmødet på Husflidsefterskolen i 
Skjern samlede fuldt hus, hvor pastor Lars 
Tjalve, Asminderød, talte om kriser. - Den 
russiske viceminister for økologi og naturres
sourcer Filipovich Porjadin, var på museums
besøg i Skjern/Egvad. Besøget der var lagt til 
Fahl Kro, Fuglereservatet Tipperne og Bunds
bæk Mølle, imponerede de russiske gæster 
meget. De rejste herfra med megen inspira
tion, idet de mente, at man kunne gøre meget 
efter i Rusland, endda for små penge. - Der 
har været licitation på den nye administra
tionsbygning ved den fælleskommunale los
seplads ESØ. Prisen bliver omkring 1,4 mill.
22. Me-Tri i Skjern har siden januar været et 
alternativt beskæftigelsestilbud til personer 
med vidtgående pyskisk handicap. Det er især 
madlavning, som brugerne opøves i. Skole- 
og socialudvalget i Ringkøbing Amt, har be
villiget 86.000 kr. til forbedringer på værk
stedet. - Godt nyt for fjernvarmebrugere i 
Skjern. På generalforsamlingen oplyste for
manden Orla Krogh Hansen, at man kan 
spare penge, hvis man fremskynder omstil
lingen til naturgas allerede nu. Man vil derved 
spare CO2 afgiften på 10 øre pr. kWh pro
duceret strøm. - Indre Mission har som noget 
nyt ladet de unge være med til opstillings
mødet til menighedsrådsvalg i november. Det 
er FDF/FPF, KFUM & K, KFUK-spejderne 
og KFUM’s idrætsforening, der indgår i en 
fællesliste med Indre Mission.
23. Mange ældre i Skjern Kommune »fyrer« 
deres hjemmehjælp. Det skyldes en ny lovbe
stemmelse, hvor borgere med gode økonomi
ske forhold, skal betale hjemmehjælp i for
hold til indtægten, ikke i forhold til forbru
get. Med den nye lov kan en hjemmehjælpsti
me blive en bekostelig affære. - På Fjern
varmecentralen har man taget konsekvensen 
af CO2 afgiften, når der fyres med kul. Man er 
nu helt indstillet på at benytte træpiller, som 
produceres i de sønderjyske skove. Disse træ
piller vil blive et godt supplement til naturgas
sen. - Firmaet Chr. C. Grene har købt det 
konkurrerende firma Agricessories Ltd. Eng
land.
30. Kommunens teknikkere har nye streger på 
tegnebrættet, som vækker bekymring blandt 
de berørte forretningsdrivende i Skjern. Det 
nye projekt er en busgade (indre ringgadesy

stem), som vil gå vest for Bredgade, og da vil 
især Skjern Autoservice blive berørt. Der er 
ikke truffet nogen beslutning endnu.

Oktober 1992
1. Vølund Energy System A/S har lejet en fa
brik på Stålvej 10 af Holger Larsen. Det bliver 
en ny serviceafdeling, og der skal senere ind
rettes et reservedelslager.
3. I disse dage skal man ikke planlægge sin 
hjemtur over banelegemerne i Skjern efter kl. 
22.00, idet man da kan få lov at vente til kl. 
6.00 næste morgen, hvor så bommene atter 
går op. Det er DSB, som arbejder om natten 
med at udskifte svæller samt togskinner på 
strækningen Skjern-Ølgod.

Find Pedersen blev danmarksmester med re
volver i feltskydning. Ved samme stævne blev 
hans søn Benny nr. 3 som ungskytte. Ved en 
lille sammenkomst overrakte borgmester 
Viggo Nielsen (th.) en pengegave til den dyg
tige skytte (i midten). Skjern Skytteforenings 
formand Jørn Jørgensen (tv.) overrakte et tin
fad.

5. Mere jul på Bundsbæk Mølle. Det gamle 
Møllehus forventes at være genopbygget i den 
gamle stil. Museumsforeningen regner med at 
møllehjulene vil snurre under julefestlighe
derne på Bundsbæk Mølle. - KFUK-spejder- 
nes 50 års jubilæum blev fejret på rigtig spej
dermanér. Godt 400 mennesker nød samvæ
ret og underholdningen i Skjern Hallen, og så 
blev der rig lejlighed til at snakke gamle spej
derminder.
8. Et spændende samarbejde starter imellem 
Skjern tekniske skole og Borris landbrugs
skole. De to skoler vil sammen uddanne unge 
til landbrugsmaskinmekanikere, som er en 4- 
årig uddannelse.
9. Jobcentret i Skjern har vist sig at have sin 
berettigelse, mange unge bistandsklienter har 
fået arbejde. Jobcentret bliver ledet af Ane 
Marie Clausen. - Diabetesforeningens arran
gement på Skjern Bibliotek havde folks be
vågenhed, mange så udstillingen samt hørte 
foredraget om sund kost.
12. Et par skolefolk fra Århus drog vestpå for 
at fortælle om skolefritidsordningen, som 
den tager sig ud i en større by. Og selv om de to 
kommuners ordninger ikke har meget tilfæl
les med hensyn til økonomi, normering og åb
ningstider, gav mødet alligevel både ideer og 
inspiration. - DSB har ikke brug for de gamle 
signalposter og vil have dem revet ned. 
Skjern-Egvad Museum, Skjern-Videbæk Ve
teran Jernbaneklub og Skjern Bevaringsfore-
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ning vil lade bygningerne stå. I første omgang

dog kun på et julemærke, som gerne skulle 
»signalere« overfor DSB, at borgerne ønsker i 
det mindste et af husene bevaret. - Såfremt 
man søger inden den 30. oktober 1992, kan 
man få del i de 27.400 kr. som folkeoplys
ningsudvalget har liggende. Og en eventuel 
bid af kagen kan såmænd også gemmes til 
næste år.
13. At ældreplejen trænger til et hovedefter
syn blev sat i relief, da det kom frem, at 29 æl
dre venter på en plejehjemsplads. Socialud
valgsformand N. K. Kristensen (V) erkendte, 
at tallet er for stort og bebudede derfor en 
»evaluering« af hele ældreplejen i Skjern 
Kommune.
16. Generalforsamlingen i Kirkeligt Samfund 
har blåstemplet ideen om at oprette en studie
kreds, hvor Bibelen både kan studeres og dis
kuteres. Formanden Kristian Ravn var tilfreds 
med såvel medlemsfremgang som økono
mien.
17. At naturvej lederjobbet er eftertragtet kan 
ses af, at der til en enkelt stilling har været 400 
ansøgere. Tage Madsen, der udover at rådgive 
menigmand også har til opgave at efterud- 
danne andre natur vej ledere, og 24 af slagsen 
har netop invaderet Bundsbæk Mølle. - 
Skjern Hallen er blevet voksen og kan nu klare 
sig selv. Helt uden kommunalt tilskud, hvilket 
formanden Jørn Andersen understregede i 
forbindelse med Skjern Hallens 25-års jubi
læum.
18. 3 medarbejdere på Radio Ådalen har mu
ligvis slået rekord i at holde sig vågen. Og for 
ikke at falde i søvn spillede de uafbrudt radio i 
42 timer og 30 minutter. -1 Skjern får man nu 
lejlighed til at træde squaredansen. Der er 
dannet en forening under navnet »Skjern 
Square Dance«, hvor formand er Ole Weirup, 
en erfaren square dancer. - En forening mere 
har set dagens lys, nemlig en dansk knivfore
ning. For knivene har været trukket på Den 
danske Husflidsefterskole i Skjern, hvor in
teresserede kunne lære at håndfremstille en 
kniv efter en opskrift, der går helt tilbage til ti
den omkring Kristi fødsel.
19. Keld Johnslev fra Esbjerg har købt Re
staurant Syveren i Skjern.
20. Vejdirektoratets sekretariat for sikker
hedsfremmende vej foranstaltninger vil give 
en trafikteknisk vurdering af hele Skjern by
midte, hvilket omfatter Bredgades hamskifte 
til miljøgade, planerne om en indre ring samt 
»problembarnet« krydset Østergade/Dan- 
marksgade/Finderupsvej. Vurderingen vil 
koste kommunen 41.000 kr.
21. KFUM & K er ikke delt, men det kan må
ske blive nødvendigt at gøre det, hvis man skal 
den store aldersspredning til livs, mente for
manden Birgit Nissen, da hun aflagde be
retning på foreningens generalforsamling. - 

Bevaringsforeningen har afholdt generalfor
samling, hvor en redningsplan for DSB-pak- 
huset var på tapetet. Tanken er at benytte den 
gamle bygning som et festligt samlingssted. 
Der vil tilgå Skjern Byråd en samlet henven
delse om at bevare huset.
23. Trænger man til lidt frisk kompostmuld i 
rosenbedet, kan man købe 1 ton for en halv
tredser. Dette tilbud kommer fra Skjern Kom
mune.
27. Den gamle præsteordning skal genind
føres i Skjern. I menighedsrådsvalgets slut
fase kræver et enigt menighedsråd, at Skjern 
igen får en ordning med to bosiddende sogne
præster. 28. Paul Wunderlich er vendt tilbage 
til Østergade. Det er telefax og kopimaskiner, 
der går over disken i Kontorcenter West, der 
samtidig er serviceværksted. - Og mens kopi
maskinen er under behandling, kan man gå 
hen i Smittys og fordrive ventetiden med en 
pizza eller en is. For Lena Turnes og Peter 
Lund åbner en pizza og isbar.
29. Laila Lütgens starter en udlejningsfor
retning, hvor man kan leje selskabstøj.
31. En engelsk historiker er af den formening, 
at byen Skerne i nærheden af Driffield skulle 
være grundlagt af en flok oldtidsvestjyder.

Fødselsdage
November 1991
4. Fhv. frisørmester Svend Aage Madsen, 
Klokkebjerg, 90 år.
6. Orla Jensen, Østergade 88, 60 år.
9. Johannes Sørensen, Grønnegade 7, 101 år.
11. Chr. Gade, Finderupsvej 2, 70 år.
12. Lydia Nørremark, Finderupsvej 24, 80 år.
17. Kaj Holm, Lindeallé 3, 60 år.
18. Olga Mortensen, Østergade 78, 90 år.
19. Dagny Nyborg, Dalvej 18, 60 år.
22. Gudrun Mortensen, Fredensgade 1, 60 år.
24. Kirstine Pedersen, Søndergade 20, 85 år.
25. Anna Pedersen, Østre Allé 42, 80 år.

December 1991
13. Anton Christensen, Svinget 11, 75 år.
16. Anna Christensen, Svinget 11, 70 år.
19. Jens Elvig Ladekjær, Engsiggade 4C, 80 
år.
20. Annalise Gundesen, Holstebrovej 90, 60 
år.

Januar 1992
3. Hans Boel, Elmevej 8, 85 år.
9. Solveig Bøjlesen, Skovbrynskollegiet, Fa
sanvej 16, 50 år.
13. Birgit Aase Pedersen, p.t. Klokkebjerge- 
vej 23, 50 år.
14. Karen Bertelsen, Dalvej 15, 75 år.
16. Paul Paulsen, Klokkebjerg, 102 år.
18. Aage Borg, Parkallé 15, 60 år.
18. Broder Hansen, Ånumvej 85, 80 år.
29. Lis Vestergaard, Hjejlevej, 60 år.
31. Ninna Johnsen, Klostermarken 15, 75 år.

Februar 1992
1. Eigil Lauridsen, Birkallé 17, 60 år.
4. Søren Peder Jacobsen, Nylandsvej 7, 80 år.
4. Marie Kousgaard Larsen, Grønnegade 6, 
70 år.
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28. Kirstine Nørgaard Nielsen, Enghaven, 90 
år.

Marts 1992
3. Andrea Grønborg, Markvænget 4, 60 år.
8. Thora Pedersen, Klokkebjergevej 23,75 år.
12. Gerda Sjørslev, Østergade 47, 60 år.
14. Krista Graversen, Kongevej 37, 60 år.
21. Hans Christensen, Østre Allé 34, 70 år.
24. Peter Laursen, Østergade 70, 70 år.
25. Revisor Knud Erik Hedegaard, Drosselvej 
1, 50 år.

April 1992
6. Johanne Larsen, Nylandsvej 31, 90 år.
9. Fhv. togfører N.P. Jensen, Kongevej 7, 70 
år.
12. Julius Hansen, Søndergade 16, 90 år.
13. Marianne Lodahl, Klokkebjerg, 90 år.
17. Lis Pedersen, Tulipanvej 10, 50 år.
27. Dagny Poulsen, Klostervej 1, 80 år.
30. Rådhusbetjent Henning Koefoed Olsen, 
Lindealle 12, 50 år.

Maj 1992
1. Jenny Kirkegaard Mikkelsen, Østervang
23. 60 år.
3. Anne Nielsen, Bellisvej 5, 50 år.
8. Jens Clausen, Mellemgade 17, 80 år.
13. Anna Astrup Christensen, Klokkebjerg, 
103 år.
14. Lisbeth Høi, Fredensgade 61, 50 år.
20. Leif A. Thyssen, Kløvervænget 24, 50 år.
20. Karen Sørensen, Bækgårdsvej 14, 70 år.
25. Astrid Jensen, Ånumvej 6, 85 år.

Juni 1992
1. Grethe Sejrup, Lærkevej 1, 70 år.
3. Verner Jensen, Kløvervænget 40, 50 år.
4. Kirstine Christiansen, Klokkebjerg, 106 år.
5. Lisbeth Strandbygaard, Hølletvej 5, 50 år.
24. Træindustriarbejder Hans Christian 
Thomsen, Østre Allé 41, 60 år.
28. Karla Mortensen, Åbrinken 51, 50 år.
28. Fhv. ejendomshandler Jens Lindeberg, 
Bredgade 100A, 70 år.

Juli 1992
1. Inger Clausen, Vendersgade 3, 60 år.
3. Stinne Randeris, Mellemgade 13, st., 90 år.
7. Uffe Friis, Skjern À-Camping, 50 år.
10. Ernst Sandager, Grønningen 22, 70 år.
12. Henry Jensen, Fresiavej 8, 70 år.
17. Indkøbschef Evald Bech Larsen, Dalbrin
ken 21, 50 år.
18. Lillian Borg, Park Allé 15, 60 år.
29. Signe Storgaard, Marùpvej 38B, 70 år.

August 1992
2. Jens Knudsen Jensen, Lundevej 22, 90 år.
2. Thorvald Klavstrup, Østre Allé 22, 80 år.
8. Veronika Nielsen, Vestervænget 53, 40 år.
8. Janna Jørgensen, Jernbanegade 20, 75 år.
11. Leif Gravers Sørensen, Dalvej 14, 60 år.
12. Jensine Thomsen, Enghaven, 102 år.
14. Titte Jeppesen, Markvænget 1, 75 år.
25. Anne Marie Jansen, Vestervænget 52, 50 
år.
28. Johanne Kjeldsen, Enghaven, 75 år.
28. Liss Seindal, »Signhus«, Bøllinglidevej 3, 
60 år.
31. Elma Jensen, Amagervej 32, 80 år.
31. Peter Krarup Pedersen, Langagervej, 60 
år.

September 1992
9. Alma Frederiksen, Søndergade 26, 100 år.
18. Astrid Hansen, Lærkevej 5, 50 år.
19. N. E. Strandbygaard, Hølletvej 5, 50 år.
22. Edith Thygesen, Duevej 8, 60 år.
24. Jens Jessen, Pile Allé 19A, 60 år.

Oktober
8. Else Mosegaard Andersen, Østergade 56, 
50 år.
9. Herdis Fiilsø, Skovagervej 4, 50 år.
12. Thora Nielsen, Mellemgade 5, 90 år.
14. Kristine Kristensen, Stauningvej 8, 80 år.
17. Anna Helsager, Anemonevej 13, 85 år.
29. Arne Chr. Bonde, Søndergade 15, 75 år.
30. Brandinspektør Frede Stryhn, Ånumvej 
117, 50 år.

Bryllup
November 1991
2. Birgit Råbjerg, Skjern, d.a. Inger og Børge 
Råbjerg, Borris, og Kai Kjær Jensen, Skjern, 
s.a. Sylvia Jensen, Skjern.
9. Lisbeth Kjær Hansen, København, d.a. 
Sigrid og David Hansen, Rønne, og Vagn 
Stensig Andersen, Skjern, s.a. Inga og Arne 
Andersen, Sædding.
9. Mette Rehne, d.a. Tove og Jens Rehne, 
Nordby, og Kurt Mikkelsen, Nordby, s.a. 
Jenny Kirkegaard Mikkelsen, Skjern.
23. Jytte Fomsgaard, Hellerup, d.a. Emmy og 
Peder Fomsgaard, Skjern, og Børge Svinth, 
Hillerød, s.a. Hanne og Toustrup Svinth, 
Gjellerup.
23. Lina Gade Pedersen, Borris, og Jens Ve- 
stermark, Østre Allé 44.

December 1991
6. Gudrun Høstrup og Ejvin Madsen, Skjern.

Marts 1992
21. Hanne Vendelbo Jensen, Skjern, d.a. Else 
og Henning Jensen, Ej strup, og Carsten 
Schmidt, Lomborg, s.a. Birte og Jens C. 
Schmidt, Astrup.

April 1992
4. Lene Momme, Herborg, d.a. Mie og Am
mon Momme, Herborg og Per Nielsen, s.a. 
Eva og Hans Jørgen Christensen, Skjern.
18. Elsebeth Mortensen, Opsund, d.a. Ester 
og Leo Mortensen, Opsund og Claus Hjøl- 
lund Clausen, »Vestervang«, Skjern, s.a. 
Margit og Christen H. Clausen, Skjern.

Maj 1992
9. Jeannette Lønberg, d.a. Eva og Preben 
Lønberg, Lem og Peder Larsen, s.a. Kristine 
Larsen, Bredgade 1, Skjern.
16. Karin Lystbæk Andersen, Skrænten 2, 
Dejbjerg, d.a. Irmelin og Gunnar Lystbæk 
Andersen, Lønborg, og Ole Høgfeldt Thom
sen, Skrænten 2, Dejbjerg, s.a. Bitten og 
Harry Thomsen, Skjern.
29. Lene Helsager, Damhus Boulevard 79, 
Rødovre, d.a. Inger og Thomas Helsager, 
Skjern, og Søren Quist Gravesen, Damhus 
Boulevard 79, Rødovre, s.a. Inga og Hans 
Frederik Gravesen, Vejen.
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29. Birgit Gjørup Jensen, d.a. Birgit og Ib 
Jensen, Skjern til Peter Nielsen, Holstebro, 
s.a. Ruth og Henning Nielsen, Tarm.
30. Dorthe Christensen, Vardevej 50, Skjern, 
d.a. Nanna og Verner Christensen, Birkevæn
get 23, Astrup, og Kjeld Nørgaard Pedersen, 
Vardevej 50, Skjern, s.a. Esther Nørgaard, 
Præstevejen 12, Faster.

Juni 1992
5. Vita Kjærsig til Ulrik Henneberg, Øster
vang 9.
6. Marianne Andreasen, d.a. Erna og Ebbe 
Andreasen, Engmosevej 9, Nollund, Grind
sted, og Anders Thygesen, s.a. Gerda og Her
luf Thygesen, Vestervænget 48, Skjern.
6. Hanne Junk, d.a. Anne Marie og Christian 
Junk, Rinkenæs, og Mikael Arendt Laursen, 
s.a. Marie Laursen, Skjern.
20. Mona Thomsen, Blomsteratelieret Tarm, 
d.a. Anna og Vagn Thomsen, Filskov og Jan 
Lauridsen, s.a. Anna og Henning Lauridsen, 
Skjern.
27. Birthe Sindberg, d.a. Else og Thorning 
Sindberg, Thyholm og Bo Ostergaard, s.a. 
Anne Marie Ostergaard, Skjern.

Juli 1992
4. Hanne Madsen, Silkeborg, d.a. Gurli og 
Esper Madsen, Rk. Mølle, og Henrik Kast
bjerg, Århus, s.a. Yvonne og Jens Kastbjerg, 
Skjern.
24. Christina Skov Lundby, d.a. Magda og 
Hans Lundby, Skjern, og Flemming Peder
sen, s.a. Lis og Ove Pedersen, Skjern.

Arnold's Radio_____
Bang & Olufsen Center 
Bredgade 25, 6900 Skjern
Tlf. 97 35 38 00

ERGONOMISKE ARTIKLER
Hovedpuder - Siddekiler - lændestøtter 
Kørestolspuder - Balancebrætter - m.m.

. E. SØGAARD POULSEN A/S 
6900 SKJERN . TLF. 97 35 16 33

SPAR

Fredensgade
Lisbeth og Villy Høi
Fredensgade 51.6900 Skjern . Tlf. 97 35 01 48

August 1992
1. Helen Poulsen, d.a. Anne Marie og Walter 
Poulsen, Skjern, og Henrik Nymann Eriksen, 
Herlev, s.a. Inge og Erik Nymann Eriksen, 
Herlev.
1. Annemette Hansen, d.a. Tove og Poul Erik 
Hansen, Skjern, og Søren Damsgaard, s.a. 
Bodil og Gunnar Damsgaard, Herning.
1. Pia Skovgaard Nielsen og Jørgen Dyrendal 
Rasmussen, Østervang 14, Skjern.
1. Tina Bertelsen, d.a. Jonna og Poul Erik 
Bertelsen, Brejning, og Egon Kristen-Peter 
Henriksen, s.a. Ella og Børge Henriksen, 
Skyggehusvej 6, Skjern.
15. Jannie Westphall, Bekkasinvej 8, d.a. Lis 
og Leif Westphall, og John Pedersen, Bekka
sinvej 8, s.a. Gudrun og Karl Aage Pedersen.
15. Bettina Christensen, Skjern, d.a. Mette og 
Hans Christensen, Skjern, og Helge Johnsen, 
Vildbjerg, s.a. Britta og Svend Johnsen, Tim
ring.
22. Vivi Mosegård Andersen, Baunehøj 1, 
Bølling, d.a. Else og Ove Andersen, Skjern, 
og Thorkild Kragemose Jensen, Baunehøj 1, 
Bølling, s.a. Signe Kragemose Jensen, Bøl
ling.
22. Birthe Nielsen, Svalevej 1, Skjern, d.a. 
Anna og Mylius Nielsen, Borris, og Erik Ene- 
voldsen, Svalevej 1, Skjern, s.a. Birgitte Ene- 
voldsen, Sdr. Felding.
22. Bente-Birgitte Clemmensen, d.a. Elly og 
Orla Clemmensen, Skjern, og Knud Erik Pe
dersen, s.a. Meta og Wagner Pedersen, Thy
regod.
29. Jette Rasmussen, d.a. Mary og Kristian 
Rasmussen, Østervang 4, Vinderup, og Pre

ben Sonne Mortensen, s.a. Else og Peer Mor
tensen, Marupvej 43, Skjern.
29. Bitten Stærk, Odense, d.a. Henry Stærk, 
Skjern, og Lars Frederiksen, Odense, s.a. Bo
dil og Knud Frederiksen, Odense.
29. Annette Nordstrøm Hansen og Jens Kar- 
kov Jakobsen, Vardevej 108, Skjern.
29. Lone Bork, Bøgevej 10, Gelsted, d.a. Aase 
og Emil Bork, Østervang 5, Skjern og Erik 
Voigt Wunderlich, Bøgevej 10, Gelsted, s.a. 
Ellen Wunderlich, Svalevej 8, Skjern.

September 1992
5. Birthe Hundebøl og John Sjørslev, Ama
gervej 64, Skjern.
19. Bente Mortensen, Solvænget 7, Skjern, 
d.a. Inga og Simon Mortensen, Skjern, og 
Lars Johannessen, Solvænget 7, Skjern, s.a. 
Jørgen Johannessen, Tarm.
19. Merete Nielsen, Rosenvej 1, d.a. Dagny og 
Erik Nielsen, Vejlen 4, Skjern, og Bent Jen
sen, Rosenvej 1, s.a. Martha Jensen, Vinkel
vej 8, Bølling.
25. Sonja Pilgaard og Henry Vedstesen, Ka
stanievej 7.

Oktober 1992
10. Sygeplejerske Inger Hassing, d.a. Esther 
og Erik Hassing, Gistrup, og eksam. assuran
dør Ingolf Karlsen, s.a. Karen Margrethe og 
Arne Karlsen, Skjern.
10. Annemette Fredensborg, d.a. Caroline og 
Hans Fredensborg, Nr. Løgum, og Ole Lau
ridsen, s.a. Anne Grethe og Anker Lauridsen, 
Dejbjerg.
17. Pia H. Nielsen, Herning, d.a. Elly og An
ders Nielsen, og Kurt Jacobsen, H. C. Ør
stedsvej, Herning, s.a. Karen Marie og Ib 
Jacobsen, Skjern.
31. Ulla Eriksen, Klostermarken 59, d.a. Her
dis og Knud Eriksen, Klokkebjergevej 30 og 
Mike Jensen, Klostermarken 59, s.a. Elsa og 
Verner Jensen, Kløvervænget 40.

Sølvbryllup
November 1991
2. Inge og Hans Chr. Sonne, Mågevej 6.
12. Else og Egon Olsen, Finkevej 2.
12. Elly og Kr. Kjærgaard, »Smedegård«, 
Stauningvej 5.
26. Gudrun og Bent Skovgaard, Spurvevej 4.
27. Tinna og Henning Vestergaard, Irisvej 12.

December 1991
3. Lilly og Ole Kristensen, Skovbrinken 12.

Februar 1992
18. Bitte og Iver Ruby Petersen, Vestervænget 
39.

Marts 1992
23. Mary og Robert East, Fredensgade 36.

April 1992
22. Betty og Ejnar Thomsen, Bøgevænget 2.
23. Tove og Jørgen Peder Bertelsen, Âvangen 
8.

Maj 1992
6. Connie og Henning Storgaard Poulsen, 
Glentevej 8.
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Juni 1992
4. Lillian og Egon Tang Sørensen, Vardevej 4.

Juli 1992
29. Gerda og Kristian Hansen, Dalvej 7.
29. Birgit og Aksel Ostersen, Stauningvej 4.

August 1992
5. Anna Marie og Knud Hauge, Skolegade 8.
25. Tove og Knud Christoffersen, Marupvej 
36.

September 1992
9. Anna Doris og Robert Aagaard Nielsen, 
Ånumvej 21.

Oktober 1992
14. Birthe og Henry Kristensen, Klokkebjer- 
gevej 19.
28. Lilly og Knud Erik Hedegaard, Drosselvej 
1.

Guldbryllup
November 1991
9. Esther og Børge Jensen, Klostervej 84.
9. Jenny og Christian Lundsgaard, Borris.
30. Helga og Halvor Sørensen, Nørregade 45.

Marts 1992
22. Laura og Niels Toft Sørensen, Marupvej 
38.

Maj 1992
3. Anna og Richard Bech, Klokkebjergvej 9.
5. Johanne og Gunnar Nielsen, Vardevej 56.
9. Lilly og Arne Jensen, Vardevej 62.

Juli 1992
17. Fhv. murermester Karl Sig Jensen og El
frida, Klokkebjergevej 82.
18. Kylle og Sigurd Kristensen, Amagervej 46.

August 1992
23. Kamma og Børge Sørensen, Birkallé 18.
25. Tove og Knud Christoffersen, Marupvej 
36.

Oktober 1992
17. Fhv. bagermester Jens Krogh og Inger, 
Åbrinken 5.
30. Gertrud og Kristian Ostersen, Stauningvej 
9.

Diamantbryllup
November 1991
18. Johanne og Kristen Jensen Bilberg, Eng
haven.

Mærkedage
November 1991
Sigvald Hjøllund har været slagtermester i 25 
år hos Brugsen.

December 1991
Værkstedsleder Helge Simonsen, ME-TRI, 
Skjern, 25 års jubilæum. - Egon Søgaard, 
Ånumvej 157, udnævnt til ridder af Danne
brog.

Januar 1992
Lærer Agathe Marie Jensen, Fyrrevænget 8, 
25 års jubilæum som lærer ved Skjern kom
mune. Agathe Marie Jensen er ansat på Ama
gerskolen.

Februar 1992
Håndværker og Industriforenings initiativ
pris tilfaldt familiefirmaet Bøssemager Kors
holm A/S.

April 1992
Jørn Toft Nilsen, Dalbrinken 40, 25 år ved 
A/S Tage Nyborg. - Jørgen Burgdorff, Fresi- 
avej 19, 25 års forretningsjubilæum som ma
lermester. - Røde Kors fejrer 50 års jubi
læum. - Helga og Henning Bach-Svensen 25 
år som isenkræmmer i Skjern.

Maj 1992
Lagerforvalter Ernst Poulsen, Vestervænget 
42, Skjern, 40 år hos Chr. C. Grene A/S. - Ib 
Jensen, Villads Mikkelsen og Ole T. Kristen
sen, 25 år ved Hjemmeværnet. - Jørgen Jør
gensen, 25 år ved Dania Center Skjern. - Di
rektør Helge Tofting, 25 år ved Dan-Miljø.

Juni 1992
Bjarne Kjærgaard, 25 år i Ringkjøbing Bank. 
- Kai Lykke har fået en fornem pris for sit ar
bejde med folkesang i Danmark.

Juli 1992
Pantefoged Tage Weber Christiansen, Varde
vej 28, har været ansat ved Skjern Kommune i 
25 år. - Viggo Madsen, Dalgårdsvej 4, Skjern, 
har i 25 år været ansat i Gullanders Bog
trykkeri a-s, Skjern. - Mia Bank Lodahl, Ve
ster Marupvej 1,25 år på Politi- og Motorkon
toret. - Knud Erik Sloth, 25 år i firmaet Angli 
A/S.

August
Kirsten Nielsen, Finderupsvej 21, har været 
ansat ved Skjern Bibliotek i 25 år. - Over
assistent Inge Jørgensen, 25 år ved Kultur- og 
socialforvaltningen, Skjern Kommune. - 
Overlærer Niels Peter Trelborg, Rækker 
Mølle skolen, overlærer Anna Marie Pil- 
gaard, Rækker Mølle skolen, overlærer Ulla 
Skyttegaard-Nielsen, Rækker Mølle skolen, 
overlærer Helge Bent Christensen, Borris 
skole, overlærer Marianne Kock Olesen, Kir
keskolen - alle 25 år ved Skjern Kommunale 
Skolevæsen. - Set. Georgs Gildet fejrer 20-års 
»fødselsdag«.

Januar 1992
20. Elna og Hans Boel, Elmevej 8.

Oktober 1992
Skjern Hallen 25 år. - KFUK-spejderne 50 år.
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Jobnyt
November 1991
Peter Lorentzen, s.a. Tove og Erik Lorentzen, 
Ånumvej 69, Skjern, har bestået eksamen 
som civilingeniør på maskinlinien på Dan
marks Tekniske Højskole. I de næste 2Vi år 
skal Peter Lorentzen, som er 24 år, arbejde på 
højskolen med et licentiat, som drejer sig om 
et speciale vedrørende valsning af jern og som 
sker i samarbejde med Stålvalseværket i Fre
derikssund. - Poul Benny Hansen, ansat som 
advokat hos Bødtker og Bur Andersen.

December 1991
Skjern Kommune har ansat Hans Arne Mo
gensen, Ndr. Skavenvej 1, Vostrup, som leder 
af aktivitetsstuen på Byskolen.

Januar 1992
Bankassistent Claus Dahl udnævnt til fuld
mægtig i Tarm Bank. - Bankassistent Per Ny
gaard udnævnt til fuldmægtig i Ringkjøbing 
Bank. - John Brandt-Madsen ansat som sæl
ger hos Egro Produkter A/S. - Ole Møller er 
udnævnt til Skjern Kommunes tekniske chef.

Februar 1992
Pia Bak er udlært som typotekniker hos J. 
Strandbygaards Bogtrykkeri A/S og fortsæt
ter i virksomheden. - Plansikring har ansat 
Henning Danielsen som assurandør.

Marts 1992
Gert Axelsen ny direktør for Inter Leather 
A/S. - Birthe Kristensen ansat ved hjemme
plejen som assisterende ledende sygeplejer
ske.

April 1992
Værkfører Vagn Jensen, Østre Allé 4, Skjern, 
er udnævnt til produktionschef hos Tarm 
Værktøj- og Maskinfabrik. - Bent Skrædder- 
gaard ansat som bestyrer i Spar Storkøb. - 
Erik Rasmussen ansat som sælger ved Skjern 
Ostelager/Børge Jensen. - Erik Nørgaard 
Jacobsen udnævnt til kaptajn i Hjemmevær
net til presse og informationstjenesten for 
Hjemmeværnet. - Lars Erik Kristensen ansat 
som våbenmester ved Hjemmeværnet.

Maj 1992
På grund af organisationsændring i Kultur- 
og socialforvaltningen har Skjern Kommune 
ansat Henning Poulsen, Glentevej 8, Skjern, 
som afdelingsleder i Arbejdsmarkedsafdelin
gen. - Skjern kommune har ansat Susanne 
Hjort Mogensen, Dalgårdsvej 8, Skjern, som 
leder af aktivitetsstuen i Rækker Mølle. - 
Købmand Villy Høi er valgt ind i bestyrelsen 
for Central Organisation for Købmandsfore
ninger i Jylland.

Juni 1992
Jens C. Christensen ansat som leder af mark
serviceafdelingen i Skjern Kommune. - Frede 
Stryhn ansat som leder af borgerserviceaf
delingen i Skjern Kommune. - Skjern Kom
munes social- og sundhedsforvaltning har an
sat Dorthe Skovbo, Tÿlvadvej 4, Rækker 
Mølle, som hjemmevejleder.

August 1992
Ivan Jochumsen er ansat som assistent i Uni

bank i Skjern. - Anna Lise Lodahl ansat som 
kantineleder ved Vestjydsk Handelsskole. - 
Claus Christensen er udnævnt som fondschef 
i Skjern Bank A/S.

September 1992
Bjarne Wickstrøm Jensen ansat som assistent 
i Unibank. - Lærer Kirsten Nissen er ansat 
som sognemedhjælper ved Fredenskirke og 
Nazaret kirke i København.

Dødsfald
November 1991
7. Eggert Sørensen, Vardevej 37, 51 år.
14. Frode Fredslund, Voldgade 3, 89 år.
28. Svend Astrup, Dalbrinken 21, 54 år.

December 1991
2. Asta Fisker Pedersen, Vardevej 23, 78 år.

3. Mads Homann, Marupvej 50, 69 år.
7. Kenne Johanne Nielsen, Klokkebjergevej 
10, 84 år.
9. Anna Underbjerg, Markvænget 2, 66 år.
10. Frank Arendt Laursen, Vestervænget 36, 
45 år.
14. Elna Uttilie Lauridsen, Enghaven, 83 år.
19. Ingeborg Christine Kristensen, Dalvej 19, 
68 år.
25. Jørgen Kurt Olesen, Østre Alle 44, 58 år.

Januar 1992
2. Anne Marie Bollerup, Klokkebjergevej 2B, 
51 år.
11. Agnes Kirstine Jensen, Østre Alle 8, 85 år.
11. Kirstine Pedersen, Søndergade 20, 85 år.
12. Andrea Margrethe Nørmark, Nygade 8, 
88 år.
14. Kirstine Meldhede, Klokkebjerg, 89 år.
17. Elise Marie Jørgensen, Duevej 3, 67 år.
19. Jens Evald Sudergaard Pedersen, Hjejle
vej 12, 71 år.
24. Kirsten Marie Mortensen, Violvej 11, 42 
år.
29. Morten Bjerg, Lindeallé 16, 77 år.

Februar 1992
2. Anna Nielsine Mortensen, Enghavevej 39, 
90 år.
3. Elna Marie Boel, Elmevej 8, 80 år.
6. Karen Kirstine Ladekjær, Klokkebjerg, 88 
år.
12. Alfred Thorvald Høgfeldt, Enghaven, 87 
år.
12. Jens Peter Carlsen, Dalbrinken 47, 55 år.
14. Alma Kristine Tøstesen, Fredensgade 64, 
2., 92 år.
19. Gunnar Richard Jensen, Nygade 21, 77 år.
24. Anders Vilfred Kjeldsen, Østre Allé 81,46 
år.
29. Kirsten Henriksen, Østre Allé 60, 64 år.

Marts 1992
5. Laura Andersen, Nygade 33, 89 år.
9. Frode Johnsen, Anlægsvej 11, 76 år.
10. Johanne Marie Spangsberg, Nørgårdspar- 
ken 23, 80 år.
11. Harry Iver Andersen, Enghaven, 43 år.
14. Ketty Friis Sørensen, Lundevej 1, 76 år.
18. Aage Kurt Nielsen, Klokkebjergevej 98,76 
år.
27. Grethe Jensen, Nørgårdsparken 31, 60 år.
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April
1. Poul Sigurd Rindom, Ånumvej 151, 69 år.
4. Christine Hindbo, Klokkebjerg, 94 år.
8. Metha Graversen, Mellemgade 27, 95 år.
9. Poul Søndergaard, Søndergade 22, 84 år.
15. Maren Ellen Kirstine Rasmussen Knud
sen, Enghaven, 78 år.

Maj
1. Ernst Rudolf Villi Jensen, Amagervej 2, 55 
år.
5. Agnes Kristine Borum, Bækgårdsvej 1, 72 
år.
9. Vera Fjord Grøndahl, Østre Allé 43, 61 år.
18. Svend Aage Hansen, Svinget 9, 56 år.
24. Jenny Marie Kjærgaard, Klostervej 29, 87 
år.
26. Elna Margrethe Pedersen, Østergade 88, 
st. tv., 83 år.

Juni
2. Jens Leding Jensen, Østre Allé 79, 95 år.
9. Sylvia Katrine Madsen, Klostervej 29, 87 
år.
9. Kirsten Nielsen, Søndergade 22, 80 år.
16. Kristine Jensen, Nygade 24, 86 år.
22. Ane Kathrine Larsen, Ranunkelvej 2, 77 
år.
28. Elisabeth Jørn-Sevel, Nylandsvej 31, 81 år.
30. Kristiane Mikoline Pedersen, Vardevej 36, 
66 år.

Juli
3. Karla Viktoria Jensen Henningsen, Eng
havevej 59, 74 år.

26. Fhv. skoledirektør K. Kristensen, Jyl- 
landsgade 26, Års, 81 år.

11. Harald Arnold Andersen, Kongevej 33, 86 
år.

15. Werner Elkjær Husted, Drosselvej 12, 71 
år.
17. Sørine Marie (Lulle) Meiner, Klostervej 
29, 74 år.
21. Helga Nielsen Jensen, Klokkebjerg, 87 år.
21. Jenny Johanne Nørremark, Søndergade
22, 78 år.
26. Edith Elisabeth og Jens Kristian Nielsen, 
Enghavevej 51, h.h.v. 45 og 50 år.
27. Jenny Nikoline Pedersen, Østre Alle 73, 
83 år.
27. Jens Peder Madsen, Præstegårdsvej 9, 69 
år.

August
1. Hans Herluf Frandsen, Kærvej 16, 80 år.

4. Jeppe Christian Jensen, Ældrecentret 
Tingager, Hanning, 92 år.
10. Laurids Peder Jensen, Amagervej 16C, 68 
år.
10. Ane Marie Pedersen, Enghaven, 91 år.
24. Inger Elisabeth Kristensen, Tømmergår
den 26, 63 år.

8. Svend Erik Jensen (Svenne), St. Nørgårds- 
vej 16, 62 år.

27. Henry Overmark Dyrberg, Dalbrinken 60, 
65 år.

September
1. Bodil Kristensen, Enghaven, 80 år.
7. Morten Degn Lauridsen, Ny Munkegade
92, st. th., Århus C, 24 år.
15. Gunnar Lynggaard Isaksen, Amagervej 
68, 51 år.
16. Kristine Christensen, Klokkebjerg, 91 år.
22. Karin Marie Kjær, Kjærsallé 4, 91 år.
24. Kirstine Cæcilie Nielsen, Mellemgade 8, 
90 år.

29. Hans Peder Agerbo, Kongevej 48, 68 år.

Oktober
1. Johannes Sørensen, Grønnegade 7,101 år.
6. Oberstløjtnant Ib Jørgensen, Borris, 67 år.
10. Abelone Margrethe Pedersen Jørgensen 
(Meiner), Klokkebjerg, 97 år.
19. Hans Chr. Jensen Bach, Fredensgade 70, 
85 år.

Kvalitetsmærket 
for tryksager 

igennem næsten 
100 år

J. Strandbygaards 
Bogtrykkeri als
Skolegade 4 • 6900 Skjern • Telefon 97 35 00 22
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Banken

Her på egnen er det Skjern Bank som er 

banken. Langt de fleste finder det natur
ligt at vælge os, som bankforbindelse. 
Fordi vi hører hjemme her.
Her bor vore ejere - vore kunder og vore 
medarbejdere. Her træffes beslutnin
gerne, og her føres de ud i livet.
Vi er den lokale bank - og det forpligter. 
Derfor engagerer vi os meget i 
lokalområdet.


