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Af Klægbankens historie
Da Klægbanken gennem de sidste år har tiltruk
ket sig megen opmærksomhed på grund af den 
sommerhusby, der anlægges i nærheden, så har 
vi samlet den smule man ved om Klægbanken, 
dens historie og dens fugleliv.

Det er citater fra stiftsfysikus S. H. A. Ram- 
busch’s bog om Ringkøbing Fjord og den endnu 
utrykte håndskrevne bog om Stauning sogns hi
storie af Chr. A. Søgaard fra Stauning.

Til sidst resumerer Peder Haahr bankens nu
værende betydning.

Indledningsvis hed fjorden »Stavning Fjord« 
og Klægbanken omtales for første gang i Johan
nes Meyers kort fra 1650 som en ubestemt sand
revle på Stauning grund.

Han betegner den som Högesand-Kongens 
Holm og Ballie-sand og tegner det med 2 gen
nemskæringer, hvoraf den sydligste, der eksiste
rer endnu, kaldes »Kongens Gyde«.

Fra samme tid kendes præsteindberetninger 
til Ole Worm (1588-1654) sålydende:

om Stavning Sogn: Haffuer der verit langs 
med fioren höye backer og bierge, saa floden 
den tid icke lettelig kunde gjöre sognen skade, 
men nu ere de formedelst mange skadelige haf- 
floder saa slet bortskylt, at de ere jævn jord, saa 
floden met en temlig storm kand fasten omkring 
ringe den hele sogn. Oc deroffuer haffuer flo
den formindsket oc forderffuet en stor part af 
sognen o. s. v. I Fiskeriprocessen hedder det 
(Side 704) at Stavning Grund er fremkommet 
derved, at Halby Vesterlandsjord er borttaget af 
Vandet, og Stavning Sogns faste Jorder, som 
Ager, Eng og Forte er af Fjordens Vande og

/650.

høje Floder bortskylt, thi hver Flod tærer jo af 
Landet.

Dette berettiger os til den Slutning, at Stav
ning Grund er Resultat af hyppige Stormfloder, 
er fremkommet ved Bortskylning og altsaa er en 
Errosionsbarre. Grundens Beliggenhed i For
hold til Nymindegab og dens Form - den sæn
ker sig næsten lodret ned mod Fjorddybet - be
styrker vor Opfattelse. -

I 1880’erne begyndte der at vokse rør og 
græs på banken, som indtil da havde været uden 
bevoksning. Samtidig tiltog menneskers og dyrs 
interesse for stedet og A. Chr. Søgaard fortæller 
om dette:

Klægbanken
nedskrevet omkring 1951 af Chr. A. Søgaard, 

Stauning

Klægbanken 2 km ud for byen Hallig er den 
sidste store opgrødedannelse i fjorden. Den er 
lang og smal og gennem den er de 2 render, en 
nordlig som kaldes »Oles Gyde« (efter den før
ste opsynsmand) og en sydlig (Kongens Gyde) 
begge dannet af vandstrømninger. Den sydlig
ste er den bredeste og dybeste. Vandet er ca. 4 
meter dybt. For ca. 75 år siden (skrevet i 1951) 
kom vegetationen frem her nærmest som store 
strandsiv. Dette gav anledning til, at der inde på 
land i Stauning blev et almindeligt samtale
emne: »Denne landvinding kan muligt med ti
den blive meget værd, det gælder om at vi her i 
sognet kan få ejendomsret til den.« I denne tid 
var amtmanden fra Ringkøbing, landinspektør 
Kirk og sagfører Justesen, R, på andejagt her i 
Stauning sammen med sognefogeden Laurids 
Holk. Under disse jagter ledte sidstnævnte sam
talen hen til at få ejendomsret til Klægbanken.

Justesen lovede at være behjælpelig med at 
søge til ministeriet, og amtmanden indgik på at 
anbefale andragenet på det bedste.

Denne interesse for sagen affødte, at sognefo
ged Laurids Holk ved kirkestævne i Stauning 
25. april og 16. maj oplæste følgende: »Ifølge 
opfordring fra flere, navnlig fjordbestyreren, 
skal undertegnede herved indbyde til afholdelse 
af et sognemøde i forsamlingshuset fredag d. 21. 
maj d. å. eftermiddag kl. 4. Mødets forhandling 
vil angå, hvorvidt beboerne vil kunne ønske at 
forsøge at tilplante eller i al fald begynde at til
plante »Bakken« ved den såkaldte Stauning 
Pynt.«

Da en sådan gerning kunne antages i fremti
den at blive lønnende, håber jeg, at beboerne 
ret talrigt vil komme til stede for at tage beslut
ning.

Laurids Holk.

Møde i forsamlingshuset afholdtes d. 20. maj 
1886. Til dette var indbudt landmåler Palle Fløe 
fra Vostrup. Han fremlagde et kort over Klæg
banken. På dette kort kunne ses, hvor meget der 
da var tørlagt, samt vandets dybdeforhold der 
omkring. Fløe gav forskellige oplysninger og rå
dede Stauning-boerne til at gå til ministeriet 
med ansøgning om at erholde ejendomsret til, 
hvad der var tilplantet.

Forsamlingen var forsåvidt enige med ham og 



fuldstændig enig om, at der skulle gøres et for
søg med beplantning med rør.

Ved samme lejlighed enedes man om nogle 
foreløbige vedtægter, hvori der bl. a. stod, at der 
til udredningen af udgifter måtte udredes 1 kr. 
af hver tdr. hartkorn i Stauning af hartkorns- 
ejerne. Af indtægter af Klægbanken, der så si
den kunne blive, skulle halvdelen fordeles lige
ligt mellem de bosiddende mænd og kvinder i 
sognet. Den anden halvdel fordeles efter hart
korn.

En foreløbig bestyrelse valgtes: Laurids Kr. 
Nielsen, Strandby, Niels Olesen, Andrup, Søren 
Ibsen, lbdm. Laurids Holk. Sønderby, Mads 
Hansen, Østerby, og Iver Nielsen, smed, Halby.

Næsten alle i sognet sluttede sig hertil ved at 
underskrive vedtægterne.

I juni 1886 indsendtes et andragende til mini
steriet sålydende:

Til indenrigsministeriet.
Undertegnede tillader os herved på lodsejerne 
i Stauning deres vegne underdanigst at andrage 
om at få tilladelse til at beplante og derefter at 
erholde ejendomsret over den udfor Stauning 
liggende grund i Ringkøbing Fjord, Klægban
ken. De fornødne kort m. m. skal vi tillade os 

at indsende tillige med et motiveret andragende. 
Stauning i juni 1886.

Laurids Holk Laurids Kr. Nielsen 
Mads Hansen Niels Olesen Søren Ibsen 

Iver Nielsen

I næste måned samme år indsendtes dette moti
verede andragende:

Til indenrigsministeriet.
I henholdtil vor ansøgning af i juni 1886, tilla
der vi os herved at fremsende 2 blade af gene
ralstabens kort, hvorpå Klægbanken i Ringkø
bing Fjord er indlagt. Vi tillader os derfor på 
hartkornsejernes vegne i Stauning sogn at gen
tage vort i førnævnte ansøgning fremsatte an
dragende: At det må blive grundejerne i Slau- 
ning sogn tilladt at tilplante Klægbanken og 
vinde ejendomsret over samme. Som det frem
går af kortet ligger Klægbanken omtrent Vé mil 
(knap 2 km) fra land. Om sommeren er den 
snart oversvømmet, hvorimod den om vinteren 
stadig står under vand. Dette forhold har fun
det sted i mange år, og dette bevægede os til at 
anstille et forsøg med, om planter kunne gro 
derude. De udsatte vandplanter, nemlig tække
rør og strandsiv har slået godt an, hvorhos der

Klægbanken er trykt i farve. Nederst skimtes markerne i Halby.
Det er is, der omkranser Klægbanken og de hvide firkanter ud mod fjorden er isskruninger. 
Reproduceret med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 712/73).
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ning gøres opmærksom på den, der indsendtes 
for 10 år siden.

Oles Gyde ved nordenden af Klægbanken. 
(Fot. N. H. Jensen).

er fremkommet en ikke ubetydelig del alminde
lig siv. Vi er derfor forvissede om, at Klæg
banken kan bringes til at give udbytte, når den 
bliver tilplantet med tækkerør, hvorimod græs
arter ikke antages at kunne trives der på grund 
af vandstanden.

Nu træffer det sig så heldigt, at vi her i sog
net ejer en fælleslod, nemlig den uudskiftede del 
af Fuglsand nord for Skjern å’s munding, Tien
dedel kaldet, hvorpå der findes aldeles fortrin
lige rør til udplantning.

Vi har derfor lettere ved at foretage udplant
ningen end nogen anden, og denne forbinder vi 
os til at udføre inden en sådan passende tids
frist, som det høje ministerium måtte sætte for 
udførelsen af arbejdet. Tilplantningen kan vi 
udføre med en forholdsvis lille bekostning. Vi 
føler os forvissede om at foretagenet kan lønne 
sig for os, og vi håber derfor, at vort andra
gende må blive bevilliget. Skønt beboerne i Stau
ning sogn vel ikke lider mest ved de i høj grad 
uheldige forhold i Skjernådalen og ved Ringkø
bing Fjords udløb, er tabet dog stadig.

Måtte vort andragende nu blive bevilget, hå
ber vi derved at opnå nogen erstatning for, hvad 
vi stadig taber.

Klægbanken indeholder efter opmålingen 
863/4 tønde land, hvorved vi dog bemærker, at 
grænserne mellem, hvor der bør plantes - og 
hvor ej, er grumme vanskelige at bestemme. Nu 
er 863/4 tønde land vel ikke noget synderlig stort 
areal; men et godt rørskær af denne størrelse 
har dog en temmelig betydelig værdi, og i denne 
for landbruget så vanskelige tid er enhver hjælp 
velkommen.

Stauning, Bølling herred, Ringkøbing amt 
d. - juli 1886.

Mads Hansen Laurids Holk Søren Ibsen 
Laurids Kr. Nielsen Iver Nielsen 

Niels Olesen

Der modtoges intet svar fra ministeriet, men al
ligevel gav man sig til at plante rør på Klæg
banken, udført af bestyrelsen selv, og disse plan
ter slog godt an og bredte sig stærkt.

I 1896 indsendtes igen et andragende, men 
denne gang til finansministeriet. I denne ansøg- 

Til finansministeriet i Kjøbenhavn.
I året 1886 har L. Holk, Søren Ibsen, Laurids 
Chr. Nielsen, Niels Hansen, Iver Nielsen og 
Niels Olesen, alle af Stauning, til indenrigsmini
steriet indgivet 2 andragender om, at sognet er
holdt bevilling til ejendomsret på den såkaldte 
Klægbanke i Ringkjøbing Fjord, men resolutio
nen er ikke modtaget, formentlig fordi andra
genderne urigtigt er stilet til indenrigsministeriet 
i stedet for finansministeriet, der repræsenterer 
staten som ejer af fjorden. (Herefter gengivelse 
af begge andragender fra 1886). Idet vi erhol
der os til, hvad i disse andragender er fremført 
om det faktiske forhold og derhos særligt hen
lede det høje ministeriums opmærksomhed på, 
at staten for en række år tilbage har skænket 
Stauning sogn opgrøden i Stauning Fjord og at 
sognet således i virkeligheden i forvejen har 
brugsretten, tillader vi os på egne og øvrige sog
neboeres vegne at ansøge om, at Stauning sogn 
erkendes at være ejer af den omskrevne Klæg
banke, over hvilken vi på nærmere opfordring, 
når en gunstig resolution stilles i udsigt, skal 
fremsende et af en landinspektør affattet kort.

Med hensyn til den måde, på hvilken sognet 
eller rettere dets beboere skulle blive delagtig
gjort i denne indtægt Klægbanken her kan give 
enten ved udleje eller salg af afgrøden, er det 
meningen, at halvdelen af indtægten deles lige 
mellem sognets beboere således, at enhver bo
siddende mand eller kvinde, der har egen hus
holdning, får en lige stor part, og at den anden 
halvdel deles mellem hartkornsejeme i forhold 
til størrelsen af disses hartkorn.

En vedtægt med dette eller noget lignende 
indhold efter ministeriets bestemmelser er vi 
villige til at lade udfærdige eller vedtage for en 
landvæsenskommission, når en sådan indsættes 
og derefter tinglyse.

Underdanigst
Stauning sogn i november 1896.

Laurids Holk Niels Olesen Søren Ibsen 
Mads Hansen Iver Nielsen 

Laurids Chr. Nielsen

Atter indsendtes 3. aug. 1897 et andragende med 
amtets påtegning til ministeriet, som denne gang 
svarer ved at sende svaret til amtsrådet. Stau- 
ningboerne får meddelelsen fra herredsfogeden 
i Bølling herred gennem skrivelsen af 9. okt. 
1897:

Ringkøbing amt har under 6. ds: communiseret 
mig landbrugsministeriets skrivelse af 2. ds. så
lydende:

»I anledning af det med amtets ytringer i skri
velse af 3. aug. d. å. hertil indsendte andragende 
fra sognefoged L. Holk m. fl. beboere i Stauning 
sogn om, at sognets erkendes ejendomsberettiget 
enten i sin helhed eller for en del til den i Ring
kjøbing fjord udfor Stauning dannede landgrund 
- Klægbanken kaldet - skal man til efterretning 
og videre fornøden bekendtgjørelse for andra- 
geme herved meddele at det ansøgte ikke kan 
bevilges.«

Hvilket hermed tjenstligt meddeles sognefoge
den til bekendtgørelse for de vedkommende.

V. Meyn.
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Det fortaltes, at Vellingboerne også søgte om 
ejendomsret over Klægbanken, og så gik det 
som i H. C. Andersens eventyr. Da der i ande
gården var to, der sloges om et ålehoved, så tog 
katten det. Man kan ikke sige, at staten tog 
Klægbanken, men staten, som har ejendomsret 
over alle danske farvande, beholdt den.

Regnskab for 1886
For opmåling af Klægbanken 
udført af Palle Fløer, Vostrup,
i tre dage 15 kr.
Logi til ham i to nætter 2 kr.
Anskaffelse af protokol 2 kr.
Rørplantning udført af bestyrelsen
for en dagløn af 2 kr. på egen kost 50 kr.

1887
Plantningsudgifter 12 kr.

1892
Solgt rør for 32 kr.20 øre
Arbejdsløn for rørbjergning
og rengøring 43 kr. 50 øre

1893
Solgt rør for 58 kr. 95 øre
Rørbjergning og rengøring 49 kr.

1894
Plantningsarbejde 6 kr.
Solgt rør på roden 23 kr.

1895
Plantningsarbejde 12 kr.
Ingen rør bjerget

1896
Plantningsarbejde 30 kr.
Modtaget for rør 119 kr. 50 øre
11. dec. 1890 betalt en rejse til
sagfører Justesen til København 52 kr.
Dette år bjerget 100 tr. rør

1897
Intet plantet, da staten har nægtet Stauning ejen
domsret til Klægbanken, dog så, at de måtte
bjerge rørene 1897, dette år bjerget 119 traver. 
Det egentlige overskud var 8 kr. 50 øre, som 
indgik i »De frifattiges kasse i Stauning«.

Staten ansatte nu en overopsynsmand, som blev 
godsejer Hans Tranbjerg på Lønborggård, over 
Klægbanken, og desuden blev ansat en under
opsynsmand fra Stauning sogn til at have det 
daglige opsyn. Den første var Laurids Holk, 
derefter Christen Madsen. Der siges, at han godt 
kunne optræde imponerende, og da han engang 
anholdt en mand, der havde handlet imod reg
lerne, rakte han hånden op og råbte: »Stands i 
kongens og lovens navn!« Derefter var husmand 
Ole Nielsen, Østerby, opsynsmand gennem en 
lang årrække, og nu er det hans søn Søren Kri
stian Nielsen.

Efter tørlægningen af Klægbanken og frem
komsten af vegetation, i førstningen strandsiv, 
derefter rør, blev denne et yndet opholdsted for 
svømme- og vadefugle.

Herom skriver stiftsf ysikus S. H. A.Rambusch 
i sin bog om Ringkøbing Fjord år 1900:

Jeg skal forsøge at give en Skildring af de 3 
mest ejendommelige Terræner, nemlig Klægban
ken (Øfugle), Tipperhalvøen (Eng- og Strand
fugle) samt Skærnaadalen (Sumpfugle).

Klægbanken er en c. 600 Td. Ld. stor lav, 
bred 0, hvis midterste Del er frodig bevokset 
med Rør og Græs. Den ligger omtrent midt paa 
den store Stavning Grund, der skyder sig 12- 
13,000' ud imod Fjorddybet og er dækket af 
V2-3' Vand. Vest for Øen er Grunden sandet, 
Øst for den er den dækket af et Dyndlag, der er 
tykkest inde ved Øen (4'). Vinden og Bølgerne 

Ole (Nielsen), den gamle opsynsmand, stager 
til Klægbanken. (Fot. N. H. Jensen).

afriver og oprykker Rørene, og mange Steder 
findes disse opskyllede i store Bunker, der af 
Befolkningen betegnes som Flodvrag.

Efteraar og Vinter staar Øen under Vand, og 
store Flokke af Ænder, Gæs og Svaner opholder 
sig da herinde, dels for at søge Tilflugt og Hvile, 
dels for at finde Næring. Men om Somren ligger 
Øen tør, grøn og frugtbar, og Østenvinden kan 
lægge hele Grunden blot. Man ser da den store 
Stavning Grund næsten opfyldt af rundagtige 
Fordybninger; de er 2-3' lange, 1-1V2' brede og 
3-4" dybe; de benævnes Baskehuller og frem
kommer ved at Svanerne dels ved deres Vægt 
(indtil 30 Pund) dels ved smaa Bevægelser med 
Vingerne under deres Ophold paa Grunden 
trykker Sandet til Side. I Bunden af Baskehullet 
er altid lidt Dynd, og ofte hænder det, at en 
Skrubbe tager Ophold her, paa Tider, da Grun
den staar under Vand. Naar Fjorden fryser til - 
og det sker meget let - da maa Svanerne bryde 
Isen for at faa sig et Baskehul. Dette gør de ved 
formelig at lade sig dumpe ned paa Isen; hvis 
denne da knækker, slaar Svanen sig straks til 
Ro, fjærner Isflagerne med Vingerne og gør sig 
det hyggeligt; men modstaar Isen Trykket, da 
rutscher Svanen i halvt oprejst Stilling paa Fød
der og Hale langt henover Isen, og der opstaar 
en voldsom Skrigen og Uro. Kan Svanerne ikke 
bryde Isen over Grunden - de skal dog være ret 
ihærdige i deres Bestræbelser - da søger de Vaa- 
geme; og først naar de lægger til og ikke lader 
sig bryde op, trækker de bort til aabne Vande. 
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Svanen er Fjordens Vinterfugl; de forlader den 
kun i den strængeste Frost, for at vende tilbage 
med Tøvejr, og deres Yndlingsopholdssted er 
netop Stavning Grund. Natten tilbringer de paa 
Havet, men med den første Morgenrøde letter 
de og trækker med langsomme, kraftige Vinge
slag indover Fjorden for at søge deres Baske- 
huller.

De store, undertiden enorme Flokke af Gæs 
og Ænder er betegnende for Efteraaret. Først 
kommer Ænderne og Blisserne, de sidste i me
get stort Antal. Fiskerne skyder ikke Blissen, 
hvorfor den ogsaa som Regel er meget tillids
fuld; den trækker tidlig bort ligesom de mere 
kuldskære Ænder (Spidsand, Skeand, Pibeand 
og Krikand), medens Graaanden og alle Dyk
ænderne holder længe ud; ved deres mørke 
Farve breder de et sort Skær over Vaagen og 
viser saaledes Jægeren Vej. Gæssene kommer i 
Oktober, oftest i store Flokke, dog kan Træk
ket begynde allerede 15de August og vare ved 
til hen i December. Skønt disse Fugle ruger paa 
ensomme Steder, er de dog i Almindelighed me
get sky; kun umiddelbart efter Ankomsten er de 
- mulig paa Grund af Træthed - mere tillids
fulde. De drager bort ved Frostvejrets Indtræ
den og er kun i Fjorden kort Tid om Foraaret; 
men næsten hvert Aar bliver nogle Fugle Som- 
ren over i Fjorden. Jeg saa saaledes 1 Graagaas 
og 3 Knortegæs ved Havrvig 24/s 96 og en Sæd- 
gaas i Velling 25/s 98. Ogsaa Svanerne kan over- 
somre; hele Somren 1898 tilbragte en Flok paa 
10-12 Stykker i Ringkøbing Fjord. Gæs og Sva
ner ruger her dog næppe.

Med Foraarets Komme faar Klægbanken sit 
egentlige, karakteristiske Fugleliv. Først kom
mer Hættemaagerne, som i et Antal af c. 10.000 
tage de sydligste 2/3 af Øen i Besiddelse. Deres 
Antal tiltager stærkt, thi da Hagerup (v. s.) 27/5 
1893 første Gang betraadte Øen, anslog han de
res Antal til 500-1000 Stkr. Af Flodvrag bygger

de deres tørre Reder, smukt afpassende disses 
Højde efter Fugtigheden. Det har været mig 
paafaldende, hvor lidt deres Æg varierer i 
Farve: de er næsten alle brune; lyse eller helt 
hvide Æg er en stor Sjældenhed, medens jeg an
dre Steder, f. Eks. Staby Sø og Stadil Fjord, har 
fundet den lyse Farve fremherskende. - Øst for 
Klægbanken ligger altid en Del Hættemaager 
paa Udkig eller paa Furagering, men selve de 
rugende Fugle skjules af de høje Rør, og først 
naar man stiger i Land og vandrer op over Øen, 
letter Fuglene i store Skarer. Kolonien bestaar 
af flere, mindre Afdelinger; hver har sit Terræn 
at forsvare, og dets Beboere følger trolig Freds
forstyrreren til Dørs, d. v. s. til den næste Afde
ling, hvor andre Fugle fortsætter Protesten. De
res Skrig varierer meget lidt; dog gør den Fugl, 
ved hvis Rede man tilfældigvis er standset, sig 
gærne bemærket ved et mere intenst eller angst 
Skrig. Spredt mellem Hættemaagerne findes en 
Del Sivsangere, Rørspurve og gule Vipstjærte, 
medens det er sjældent at træffe Rødben, Brus- 
høns og dob. Bekkasiner. Hagerup har gentagne 
Gange fundet Reden af Plettet Sumphøne (9 
Æg) og dens Fodspor ses ret almindelig på den 
dyndede Bund; Winge fandt 29/s 98 en Unge af 
denne Fugl, hvis Kald lyder som hvuit, medens 
dens Stemme jo ellers er det velbekendte, lang
trukne pst. Rørfalken kommer her jævnlig; jeg 
saa den f. Eks. d. 25/s 96; det hænder ogsaa at 
Rørdrummen skydes her. Indenfor Hættemaa- 
gekoloniens Omraade er dog inden anden Fugl 
saa almindelig som Blishønen, hvis Rede findes 
i stort Antal, særlig paa Øens Vestside; ude paa 
Grunden ses altid en Del af disse letkendelige 
Fugle. Af og til letter ogsaa en Taffeland eller 
Graaand fra Reden, men ellers er det klart, at 
de andre Fugle nødig ruger i den umiddelbare 
Nærhed af Hættemaager og Blisser; de kender 
mulig deres Tilbøjelighed for Æg. Kun Lappe
dykkerne (toppet og øret L.) ruger netop ved

I hættemågekolonien ruger også mange splitterner. De strør de lyse æg så tæt, at man næppe 
kan sætte en fod mellem rederne. (Fot. N. H. Jensen).
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De mågearter man særligt ønskede at be
kæmpe ved ægindsamlingen, stormmågen og 
sølvmågen, er deruden snart helt forsvundet fra 
øen. Der rugede sidste sommer kun fem par 
stormmåger og et par sølvmåger.

Det ser ud til, hedder det videre, at gråanden 
igen øges i antal. Der var 29 reder mod 14 sid
ste år. I udkanten af den største hættemåge- 
koloni rugede ikke mindre end 7 ænder, og de 
fik alle heldigt udruget. Om den indstillede jagt 
og ægindsamling på øen vil bevirke, at fuglelivet 
atter bliver lige så rigt som i 1935 er det for 
tidligt at spå om, men den store tilbagegang er 
ihvertfald standset.

Foruden de allerede nævnte fandtes der i år 
følgende arter af ynglefugle: Spidsand, skeand, 
gravand tap, skallesluger, lappedykker, blishøns, 
vandrikse, rødben, fjordterne, rørhøg og en del 
småfugle. En del fugle fra de nærliggende yngle
pladser opholdt sig ofte på vaderne omkring 
øen: Klyden, kobbersneppen, strandskaden, og 
fra midten af maj fiskehejre. I det tidlige forår 
kommer der mange gæs, og i hele yngletiden lig
ger der store flokke af andrikker omkring øen.«

Efter jagtkyndiges udtalelser skal terner og 
måger ikke gøre større skade på andet vildt og 
fisk, undtagen sildemågen, men dem er der så 
godt som ingen af derude.

Før bestanden ved foranstaltning blev ind
skrænket, kunne man i sommertiden se en del 
syge måge- og temeunger inde på landjorden. 
Nogle var af den mening, at deres sygdom hid
rørte fra mangel på næring, da en sådan umåde
lig mængde fugle ikke kunne få føden derude.

I nogle år indtil 1948 blev jagten givet fri på 
Klægbanken i nogle måneder fra 1. september, 
men er nu igen fuldstændig fredet som et yngle- 
reservat.

Arealet på Klægbanken er delt i parceller ved 
afmærkede pæle. Gennem en del år var det ude
lukkende rørparceller. Men i 1932 blev vand
standen i fjorden sænket gennem det nyanlagte 
sluseværk ovre ved Hvide Sande. Dette bevir
kede, at rørene på de højere arealer ophørte 
med at gro, og i stedet for kom græsser frem 
der, så der nu er både rørparceller og græspar
celler. Rørparcelleme lejes hen ved auktion om 
efteråret, græsparcellerne i forsommeren. Høet 
transporteres fra øen altid i vogn, da vandet 
ikke er dybt, sjældent over 40 cm. Rørene ligeså 
eller også på is om vinteren på slæder.

Peder Haahr fortæller:

Med en krydret duft af hø i næseborene og et 
uforglemmeligt panorama af silhuetteagtige hø
læs sindigt agende ind gennem fladvandet, lader 
vi Chr. Søgaard køre det sidste læs i land og 
såvidt helt ind i en ny tid for såvel Klægbanken 
som alverden omkring den.

Freden var nu genoprettet, hvad angår øen og 
et vandområde på 1 km omkring denne. Dette 
blev endeligt konfirmeret ved et møde i stats
ministeriet af daværende statsminister H. C. 
Hansen i 1959. Senere er Klægbanken i lighed 
med Tipperne som videnskabelig reservat un
derlagt kulturministeriet og totalt lukket for 
besøg (undtagen videnskabelige).

Kun en gang om året, når isen bryder op, af
holdes der en jagt på de ræve, der ikke nåede 
ind med den sidste isflage, således blev der i år 
nedlagt en tæveræv, som var kommet for sent til 
færgen.

Den katastrofale nedgang i gråandebestanden, 
såvel som andre og langt sjældnere fuglearter 
grundet på hæmningsløs jagtudøvelse, var der 
nu sat en stopper for, og ganske langsomt er be
standen atter retableret for de fleste arters ved
kommende. Samtidig hermed er der yderligere 
tilflyttet nye arter som vibe, stor kobbersneppe, 

Rugende knopsvane.

rødben, vandrikse m. fl., der alle blev husvilde 
ved Skjernådalens afvanding - og sidst men ikke 
mindst knopsvanen, der er et eventyr helt for 
sig selv, om »den grimme ælling« der blev til 
350 rugende par svaner i løbet af bare 25 år. 
I 1948 dukkede den første rede op i fjorden, 
langt fra land og midt ude i fladvandet. Øen var 
på størrelse med en høstak og tog svaneparret 
IV2 md. at bygge. Af de tre æg, der blev lagt, 
kom en lille forpjusket unge, og hermed var 
eventyret begyndt. Der gik dog seks år før sva
nerne efter store overvejelser invaderede øen. 
I 1954 tælles de første fire reder derovre og så 
stiger antallet støt og roligt, således at der i 1963 
kan noteres 80 rugende par og i dag er der 
spredt ud over hele klægbanken ialt 350 par, i 
nogle tilfælde endda samlet i ret store kolonier, 
og hermed kan området notere sig for det stør
ste antal rugende knopsvaner her i landet.

Ænder og blishøns anbringer ofte deres reder 
i umiddelbar nærhed af svanernes eller omvendt, 
og naboskabet fungerer eksemplarisk. Hermed 
turde den gamle skrøne om stridbare svaner vel 
nok være manet i fjorden, og en af begrundel
serne for en omend kortvarig jagt på svanerne, 
bortfaldet. Svanerne er monogame og meget tro
faste i deres omhu for kuldet, som almindeligvis 
består af 3-4 unger. Jeg har dog set enkelte kuld 
på op til syv stykker og beundret det sammen
hold og indbyrdet afhængighed, der bestod i den 
lille familie, helt til ungerne var fuldvoksne.

På Klægbanken yngler som nævnt gråanden 
samt ske- og gravanden nu atter i ret store 
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mængder. Sidstnævnte ligesom blis- og rørhøne 
dog varierende, idet disse tre arter i stor ud
strækning forlægger deres reder til landsidens 
rørskove udfor Halby og Mejlby.

Toppet skallesluger har efter klækningen en 
tilbøjelighed til at samles i storfamilier. Jeg har 
set sådanne med op til 40-50 ællinger med et 
par vagtsomme mødre på fløjene. Ligeledes, 
omend meget sjældent, optræder blandede fami
lier, hvor man kan se skallesluger og gravandens 
ællinger i samme kuld, hvilket nok beror på 
fejllægninger af æg i hinandens reder.

Svanereder på Klægbanken.

Klægbanken har meget at tage vare på! Foruden 
at måtte huse emigranter fra de store engafvan
dinger: Skjern å, Velling mærsk m. fl. er den 
sammen med fladvandet omkring en af landets 
største rastepladser under efterårstrækket. I ti
tusindvis af pibe- og spidsænder og senere på 
året krik- samt højnordiske gråænder raster her 
i efterårsmånederne, og siden udtørringen af 
Fiil sø og Veststadil fjord er trængselen yderli
gere tiltaget. Den vigtigste funktion er dog nok 
at være rekreationsområde for i tusindvis af af
slående gråandrikker. I sommermånederne juli 
og august kommer iflg. undersøgelser af vildt
biologerne andrikker fra hele landet samt store 
dele af Nordeuropa for at fælde. Hertil er Klæg
banken ideel takket være sine rørskove, vand
dybden og sidst, men vigtigst, sin absolutte fred 
ogro.

Tøndejagten ophørte i denne periode og som 
en helt speciel jagtform, der vel aldrig vender 
tilbage, skylder vi den her en lille nekrolog. Lig 
hin fjerne filosof, der også slog sig ned i en 
tønde, havde den lille snes tøndebeboere om
kring Banken rig lejlighed og tid til at fundere 
over livets mangfoldighed, og i nær kontakt med 
naturen at få tingene sat på plads, alt imens en 
sjat fjordvand i nakken skærpede koncentratio
nen om den næste flok brunnakker med kurs 
mod lokkerne. Et herreliv var det, men absolut 
ikke for tøsedrenge. Et lille epos: æ tønnjawt! 
som indgående beskriver besværet ved denne 
jagtform slutter med følgende morale: »a ka 
nu’ et la vær mæ med Pip aa nønn, de haar’ et 

ski godt, dem der’ et haar en tønn!« Med den 
ny jagtlov af 1967 blev tønde- såvel som vade
jagten forbudt, hvilket resulterede i en fantastisk 
flåde af flydende fiduser, ligefra gamle dejtrug 
til udhulede svaneatrapper af glasfiber - om det 
så skulle være bedre end tønderne.

Som et vartegn midt på Banken ligger Oles 
hytte. Den bruges ikke mere af mennesker al- 
lenfals, og ligger er det helt dækkende udtryk, 
for som så meget andet i vort samfund er fun
damentet råddent og hytten har desformedels 
fået svær slagside. Men fuglene kan li’ den og 
dens omgivelser. Her flokkes de til en lille slad
der eller politisk debat, hvad ved jeg? Et er i 
hvert fald sikkert, de foretrækker afgjort Stau
ning fremfor kaos, og er med rette fortørnede 
på miljøministeren over okkerforureningen i 
Skjernådalen, der forringer livsbetingelserne for 
enhver ærlig fisker. Det samme er odderen »Ma
ren«, som holder til i nordrenden. Jeg har set 
dens misfornøjede fjæs en lummervarm august
nat, hvor vi begge lå på lur efter et par ål til 
natmaden, og vi var rørende enige om, at det 
ikke var som i gamle dage, da fjorden vrimlede 
med ål, helt og skrubber.

Lydene fra Klægbanken har altid fascineret 
mig, hvadenten det var brunnakkernes pibe
koncert iblandet gråændernes hyggelige rappen, 
kærsangerens melodiske sang i sommernatten, 
eller den evindelige baggrundsdurren fra hætte
mågekolonien. Skønnest måske en augustmor
gen ved solopgang, når samtlige fugle stemte 
instrumenterne til »æ bank’s« fløjtekoncert med 
storspoven som solist.

Lad denne lille lovsang over naturen og livet 
derude på fjorden omkring æ bank slutte med 
de dirrende toner fra en hærskare af vilde sva
ner - og så håbe for vore efterkommere, at det 
ikke var deres »svanesang«.

Hejre.
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Aaret rundt
November 1972: 1. I Kirke og Samfund ta
ler pastor Thyge Svendsen, Tistrup, om Jo- 
nas-bog og Jonas-ord. - På DASF’s general
forsamling oplyste formanden, Vagn Foged, 
at der for det sidste år har været bundre
kord i udbetaling af understøttelse på grund 
af den ringe ledighed. - 3. Flyveruten Stau- 
ning-Kastrup har pr. 1. oktober i år haft 
1000 færre passagerer end året før; årsag: 
for lille maskine og dårlig afgangstid. - 
6. Skjern kommunes skatteydere tjente i 
1971 så meget mere end bergnet, at kommu
nen kan disponere over 2,4 mill. kr. mere i 
skatteindtægt end budgetteret. - Arbejds- 
formidler Richard Poulsen afløser kreds
formand, byrådsmedlem Børge Christensen 
som formand for Socialdemokratisk For
ening i Skjern. - 100 hjemmeværnsmænd og 
lotter med pårørende deltog i Skjern-kom- 
pagniets årlige fest. - 13. 180 børn jublede 
over at se dukketeater på biblioteket. - I 
Byskolens fester for elever og forældre, 1. 
afdeling, deltog alle 1.-4. klassers børn og 
120 forældre i det vellykkede arrangement. 
- 14. 700 tilskuere til håndboldkamp i 
Skjern-Hallen mellem Skjerns 3. divisions
hold og det tjekkiske stjernehold Dukla, 
som vandt 19-13. - Kirkeligt Samfunds ef
terårsmøder begyndte mandag med gudstje
neste i kirken ved pastor Jørgen Jensen, Kø
benhavn, samt efterfølgende foredrag ved 
samme på Hotel Skjern. - 15. Ved Indre 
Missions samfundsfest talte missionær H. 
C. Bechmann for ca. 170 deltagere; til sam
fundskassen indkom godt 3.200 kr. - 17. 
300 tilskuere til Teaterforeningens 2. aften 
med 50 års jubilaren Kay Abrahamsens 
tourné, der opførte »Sommer i Tyrol« og 
høstede stort og fortjent bifald. - 20. Skjern- 
Tarmegnens Landboforening har holdt fest 
med tale af forstander Højstrup-Jensen,

Grindsted, og uddeling af sølvmedaljer til 
familierne Damgaard Jensen og Gjaldbæk. 
- Skjern Museum har af byrådet fået over
draget en velbevaret gammel ejendom i 
Skjern Birk, velegnet til at anvende som fri
landsmuseum. - 21. Røde Kors-ugen i Skjern 
indbragte kr. 22.490,00. - 300 af Skjerns 
pensionister så »Livet på Hegnsgård« i 
Skjern Bio, inviteret af socialudvalget. - 25. 
Faster-Skjern Mejeri har i det forløbne år 
næsten fordoblet produktionen af smør. Om
sætningen var 18 mill. kr. - 500 deltog i 
Lions Club’s bankospil i Skjern-Hallen. - 
27. Ved Bølling Nr. Herreders menigheds
rådsmøde oplyste formanden, provst Sv. E. 
Jakobsen, Tarm, at navnet er ændret til 
Skjern Provsti’s Menighedsrådsforening. 
Samtidig overføres Sdr. Lem, Ølstrup og 
Lem sydsogn til Ringkøbing Provsti, mens 
rådene i Brejning, Væggerskilde og Nr. 
Omme tilsluttes Skjern Provsti. - 29. Byrå
det og socialudvalget i krydsild med 500 
pensionister, der efter mødet gav udtryk for 

Skjern Fjernvarmeværk - det nye vartegn?

stor tilfredshed med besvarelsen af de stil
lede spørgsmål. - 30. Rejsegilde på De gam
les Hjem, hvor der opføres en større og 
hårdt tiltrængt udbygning. - Stor interesse 
for Kirkens Korshærs basar, som åbnedes 
af pastor Fenger og havde afslutning med 
tale af pastor Lars Mandrup, Århus, og 
sang af Skjern Pigekor. Der indkom netto 
12.500 kr.
December 1972: 1. På biblioteket talte for
fatteren Chr. Kampmann og læste op af sin 
bog »En tid alene«. Tilslutningen var min
dre end ved de tidligere forfatteraftener. - 
2. Åbent hus på plejehjemmet »Klokke
bjerg«, hvor advent blev sunget ind af grøn
smutterne ved festlige samvær, og samtidig 
var der udsalg af smukke håndarbejder, la
vet af beboerne. - 3. Handelsforeningen 
trommer julen ind med optog af 20 med
lemmer i sjove forklædninger og med Hol- 
stebrogarden i spidsen. - 4. Skjern Brugs
forening holdt generalforsamling. Medlems- 
og egenkapitalen udgør nu 940.000 kr. eller
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83 pct. af samtlige værdier. Bestyrelsen gen
valgtes. - Festligt loppemarked i Skovbryns
værkstedet, besøgt af 150, gav 3.010 kr. til 
fordel for Bangla Desh. - Unge Hjem havde 
fuldt hus til sin adventsfest. Konsulent Hove 
Jacobsen, Snejbjerg, talte, og E. Alsholm 
sluttede aftenen. - 5. I LOF’s foredrags
række talte overlæge Svend Heinild for ca. 
200 børnehavepædagoger fra hele amtet om 
»Barnet på tærsklen«. - Ca. 275 ældre til 
adventsfest i missionshuset, hvor præsterne 
Brogaard Andersen og J. Fenger havde ind
budt. - 201 børn indskrevet til de nye 1. 
klasser i Skjern kommunes skoler - man 
havde forventet ca. 240 tilmeldinger. - Ring- 
kjøbing Banks 100-års dag fejredes også i 
Skjern-filialens nye bygning med blomster 
og gaver og vin og kransekage ved skran
ken. - 6. Maersk Air åbner sammen med 
Bang/Raffel et rejsebureau i Skjern. 20 pct. 
af de udbudte charterrejser er allerede solgt. 
- 8. Skjern Elværk købte strøm for 2 mill, 
kr. hos Vestkraft i indeværende år og havde 
et driftsunderskud på 17.000 kr., medens 
Skjern Vandværk havde 110.000 kr. i over
skud. - Skjern Handelsforening samlede 
fuldt hus 3 gange på Hotel Skjern, hvor 
cirkus »Arli« gav forestillinger til stor for
nøjelse for de mange børn. - 10. Fuldt hus 
til julekoncerten i Skjern kirke med pigeko
ret og skolernes orkestre samt organist Eg
mose. - 11. Landjagten har været over mid
del, oplyste formanden for Landsjagtfor
eningen, Skjern afd., Orla Hansen på gene
ralforsamlingen. - Ved Landvæsenskom
missionens møde i Skjern udtalte ingeniør 
Nørgaard, Amtsvandinspektoratet, at vand
løbene i Skjern kommune er stærkt forure
nede, og at et rensningsanlæg er stærkt på
krævet; afdelingschef K. P. Andersen, For
ureningsministeriet, tilsluttede sig kraftigt 
dette. - 12. Adventsfest i Husholdningsfor
eningen med underholdning af pastor Fen
ger og frue. - Skjern Kommunes regnskab 
viser et overskud på 3,6 mill. kr. til bl. a. 

driftskapitalen, der er på 8 mill. kr. - Fri
tidsklubben og den kommunale ungdoms
klub har forældreaften med stor succes. - 
Justitsministeriets bekræftelse på, at Skjern 
forbliver en selvstændig retskreds, foreligger 
nu. - 13. Adventsmøde i Kirkeligt Samfund 
med pastor Balle Christensen, Herning, som 
taler. - 14. I »Bedre Hørelse« talte agronom 
Børge Østerby om »Forventningens glæde«.
- 17. FDF’erne solgte juletræer for ca. 1200 
kr. ved Dejbjerggården. - 19. Lions Club 
havde rekordtilslutning til en hyggelig jule
fest for kommunens ældre, ca. 300 deltog.
- Amtet giver grønt lys for udvidelse af Lu
thersk Missionsforenings plejehjem, Klokke
bjerg, for godt 1 mill. kr. og godkender for
længet aftale med Skjern Kommune for 10 
år. - 27 nye p-pladser i centrum bag Bio
grafen taget i brug. - Bibliotekets grammo
fonpladeudlån en stor succes, og der fore
kommer ikke, som mange andre steder, øde
lagte plader og tyverier, siger bibliotekar 
Lund-Andersen. - 22. Børnebibliotekar Ma
rie Lund-Andersen samler sine mange små 
venner til julefest på Biblioteket. - Festlig 
afslutning i Lyager børnehave, hvor Lions 
Club overrasker med en gave-check på 500 
kr. - 23. Julen synges ind af ca. 200 men
nesker på pladsen foran Skjern Bank og 
Missionshotellet. Der blev læst bibelord, og 
salmesangen blev ledsaget af orgelspil, opta
get i kirken på bånd. - 28. I Kirkeligt Sam
funds julefest deltog 80 børn og voksne. - 
Overfyldt hus, ca. 500, til julejazz på Grøn
lunds Hotel med »Kansas City Strompers«.
- 29. I en nytårssamtale udtaler borgmester 
Stie Hansen, at han er særdeles godt tilfreds 
med den udvikling, 1972 har vist for kom
munen, og at alt tyder på, at denne vil fort
sætte også 1973 igennem.

Januar 1973: 4. Et nyt initiativ, »musikkom
sammen«, på biblioteket samlede 20-30 del
tagere. - 5. Hele amtet sender gamle ting og 
sager til den nye museumsgård i Skjern 
Birk. - Skatterådet i Skjern Skattekreds har 
som nyt medlem fået Gunner Christensen, 
Vildbjerg, som afløser Chr. Hansen, Tarm.
- 7. Ved Indre Missions nytårsfest i mis
sionshuset, hvori deltog ca. 300, talte fag
konsulent Søren Borello om forslag til den 
nye folkeskolelov. - De blå og grønne pige
spejdere og FDF holdt nytårsparade på Møl
letorvet og gik derefter i samlet trop med 
faner i spidsen til gudstjeneste i kirken. - 9. 
Indbyggertallet i Skjern kommune forøget 
med 129 i 1972. - Ringkjøbing Banks Skjern- 
afdeling inviterer kommunens pensionister i 
Bio til film om afdelingens udvikling og op
førelsen af det nye bankhus, og derefter en 
dansk film, »Komtessen«; der var fuldt hus.
- 10. Skjerns tre jagtforeninger starter det 
første af 10 kurser i natur- og vildtpleje. - 
12. I bestyrelsen for Skjern Sogns Venstre- 
forening er indvalgt Carl Aage Poulsen ef
ter J. Storgaard, der trækker sig ud, samt 
som suppleant for afdøde Knud Andersen, 
Kr. Guldager. - 117 parcelhuse opført i 
Skjern i 1972; det er rekord. - 13. 140 unge 
til Sudanaften på KFUM. - Natur og Ung
dom på tur til Esbjerg, hvor man bl. a. be
søgte Fiskeri- og Søfartsmuseet med stor in
teresse under museumsdirektør Meesenburgs 
kyndige ledelse. - Vestjydsk badmintondi
strikts mesterskaber for old boys og old 
girls i Skjern-Hallen med 30 deltagere gav 
et mesterskab til Skjern. - 15. Ved kristeligt 
landmandsstævne i Skjern-Hallen talte Aage 
Jensen, Gram, fru Maja Bækgaard, Arnborg, 
og Aage Falk Hansen, København. God til
slutning. - 16. Skjernkredsens radikale Ven
stre har til bestyrelsen nyvalgt Ejnar Lar
sen, Skjern, efter lærer Sparre, Brande. - 
Rejsegilde på det nye terminalbyggeri i Stau- 
ning lufthavn. - 18. Voksenundervisnings
nævnet anmoder Skjern Byråd om i et åbent 

12

Skjern Dagblad
Telefon 35 12 00

H. P. SAHL - Østergade 27
Grundlagt 1897

• CYKLER

• LEGETØJ

• TRÆSKO
• REBSLAGERI

Købmand

K. JAKOBSEN
Vardevej 6 - Skjern

Tlf. (07) 35 00 20

Slagtermester

FJØLNER LYDERSEN
Østergade 25 . Tlf. (07) 35 02 19 

6900 SKJERN



møde at drøfte rimeligheden i at afholde 
kurser med f. eks. kun 2 deltagere. - Samme 
nævn har endvidere valgt ny formand, fru 
Anna Bech, Marup, som afløser for redak
tør Sven Hersbøll. - 19. Generalforsamling 
i Kr. Lytter- og Fjernseerforening, Skjern 
kreds. Til bestyrelsen nyvalgtes Holger 
Ostersen, Holger Damgaard og Hans Rin- 
dom i stedet for Chr. Faartoft, Ib Niklassen 
og Ingvard Jensen. - 23. Ved generalfor
samlingen i Kristeligt Folkeparti talte lærer 
Kai Høst, Lunderskov. - 90 til møde i Guld
alderklubben, hvor lederne af de to beskyt
tede værksteder i Skjern, Peder Haahr og 
Helge Simonsen, talte om at skabe bedre 
kontakt mellem de ældre og de handicap
pede. - I Kirkeligt Samfund talte pastor 
Niels Jørgen Jensen, Højmark, inspireret 
bl. a. af Ebbe Kløvedahl Reich’s bog »Fre
derik«, om Grundtvig. - Vestjysk Kammer
ensembles første musikaften i Kirkeskolens 
aula fik en fin start med 125 tilhørere, der 
fik en smuk oplevelse af det fine sammen
spil. - 25. I Husmoderforeningen talte fru 
R. Kondrup, Ribe, om Lapland og det ur
gamle lappefolk, som er ved at uddø. - Stor 
tilmeldelse af børn til de nye børnehave
klasser, der oprettes i Skjern kommune fra 
næste skoleår. - 26. 1 Skjern Hjemmeværns
kompagni talte Poul Borchsenius for ca. 50 
deltagere om terror og problemer i Israel og 
de arabiske lande. - 28. Indre Missions 
mandsstævne havde god tilslutning. Efter 
velkomsttale af sognepræsten, talte fhv. for
stander Edv. Jensen, Børkop, forstander 
Jens Steffensen, Sommersted, samt missio
nær Mortensen, Ringkøbing. - 30. Konser
vativ Vælgerforening i Skjern holdt general
forsamling. Formanden, Per Larsen, ønskede 
at fratræde. I stedet valgtes købmand Jeppe 
Jensen, Astrup. I øvrigt af gik af bestyrelsen 
Knud Axelsen, Mogens Vest og Harriet Cor
nett, og nyvalgtes Rold Sørensen, Skjern, 
Aage Jensen, Løvstrup, Johs. Kobbelgaard 
og Lene Jacobsen. - 31. Det radikale Ven

stre stifter ny vælgerforening i Skjern kom
mune. Til foreløbig bestyrelse valgtes land
mand N. Dahl Knudsen, gdr. Sv. Rahbæk 
og kontorassistent Ejnar Larsen, Skjern.

Februar: 2. Protester mod de nye gadenavne 
strømmer ind fra alle kanter. - 4. Skjern 
Teaterforenings tredie forestilling, »Kaptaj
nen fra Köpenick«, fik succes og stort bi
fald fra den fyldte sal. - 5. Missionsugen 
indledes i Skjern kirke, hvor sognepræst Sv. 
Gunnar Jensen, Stepping, tidl. Skjern, præ
dikede; 500 var i kirke. - 7. Brandassuran- 
ceforeningen for Bølling-Nr. Herreder hol
der 125 års generalforsamling i Skjern. For
manden, direktør Chr. Sørensen, Tarm, op
lyste, at årets overskud var på 314.756 kr., 
til administration var kun medgået 80.000 
kr. - I Kirkeligt Samfund holdt pastor K. 
Anker Møller et meget interessant historisk 
foredrag om den første danske salmesang 
på reformationstiden, idet han koncentre
rede sig om Hans Thommesen fra Nordsles
vig og H. C. Sthen fra Sjælland. - 9. Mis
sionsugen fortsætter ugen ud, de sidste 5 
dage i missionshuset med forskellige talere 
og 3-400 deltagere hver aften. - Salg af 
mælk i købmandsbutikkerne er ikke den 
store succes i Skjern. - 11. I flere skoler i 
kommunen har eleverne ved forskellige ar
rangementer gjort en indsats til fordel for 
Vietnam-indsamlingen. - 12. Skjern Bank 
har generalforsamling. Formanden, lands

retssagfører Hans Abildgaard, berettede om 
betydelig forøgelse af omsætningen, og at 
banken er klar til at udvide aktiekapitalen. 
Bestyrelsen genvalgtes undtagen Robert 
Jepsen, Borris, der efter 12 år ønskede at 
fratræde. I stedet valgtes hans søn, Knud 
Jepsen, Borris. - 13. Industriarealerne i 
Skjern vil blive udvidet med ca. 20 ha, hvil
ket er nødvendigt. - 14. Atter succes med 
Vestjysk Kammerensembles 2. koncert i Kir
keskolens aula. Et talrigt publikum fik en 
dejlig musikalsk oplevelse af klassisk og nu
tidig musik, og de dygtige musikere fik stor
mende bifald. - 15. Formanden for Teknisk 
udvalg, Gunnar Johansen, overvejer at 
stoppe udlægning af gift for muldvarpe, da 
der bliver flere og flere, jo mere gift der 
lægges, og i stedet stimulere jagten ved at 
give større dusør pr. hale. - 17. Skjern 
Håndværker- og Industriforenings general
forsamling. Formanden, Heiberg Mortensen, 
aflagde en fyldig beretning, hans sidste, idet 
han trækker sig tilbage og efterfølges som 
formand af Fl. Rohde. Til bestyrelsen valg
tes fabrikant Vilhelmsen og genvalgtes bog
trykker N. E. Strandbygaard. - 19. Skjern- 
Hallens bestyrelse arrangerer møde med re
præsentanter for kommunens idræts- og 
ungdomsforeninger m. fl. for at drøfte sam
arbejde vedr. udbygningen af Skjern-Hallen.
- Turistforeningen modtager et stigende an
tal henvendelser fra tyske familier om bon
degårdsferie på egnen. - I Unge Hjem taler 
skoleinspektør Jørgensen, Bøvling, over em
net: Fra kong Salomons tempel til Skjern 
kirke. - 20. Hotel Skjern har haft stigende 
omsætning trods større konkurrence i faget, 
oplyste formanden, Laurids Jacobsen, på 
generalforsamlingen. Malermester Rostrup, 
der har siddet i bestyrelsen i 15 år, samt 
gdr. Henrik Damgaard ønskede at udtræde. 
I stedet valgtes bankkasserer A. Sønder
holm, Skjern, og vognmand Aage Dam
gaard. Kassereren, Henry Olsen, genvalgtes.
- 22. FDF har startet orkester og dertil ind
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købt blæseinstrumenter, og drengene lærer 
at spille på dem af 2 FDF’ere på VGT. - 
23. Mesterforeningen for Skjern og Omegn 
holder generalforsamling og fest. Forman
den, Sv. Aa. Husted, aflagde beretning. Til 
bestyrelsen nyvalgtes Mads Homann og Carl 
Thomsen i stedet for Ove Holdgaard og 
Vagn Henriksen, der ikke ønskede at fort
sætte. - 24. Ungdomsklubbens loppemarked 
blev en succes, 2400 kr. i kassen og samti
dig en værdifuld kontakt med mange men
nesker, der fik indsigt i klubbens arbejde og 
virke. - »Bedre Hørelse« har generalfor
samling og foredrag af Hugo Seindal om en 
rejse til Amerika med fine lysbilleder. Sv. 
E. Husted ønskede at udtræde af styrelsen 
og erstattedes af forstander V. Jørgensen, 
Skjern. - 26. Åbent hus-aften på hjemme
værnsgården i Albæk, hvor distriktschef, 
major Grønbjerg, gav instruktion om vær
nets opgaver. - 27. 60 til Skjern Husmoder
forenings generalforsamling med pladespil. 
I bestyrelsen, som genvalgtes, har Karen He- 
degaard afløst Grete Urup. - 28. I Indre 
Missionssamfunds generalforsamling deltog 
160. Man drøftede bl. a. Menighedsbladets 
fremtid. Af bestyrelsen udtrådte Johs. Kous- 
gaard og E. Christiansen, og nyvalgt blev 
Kousgaard Christensen og lærer Solvejg 
Ager, som er den første kvinde, der indvæl
ges i samfundets bestyrelse.

DLAM udvidede i 1973.

Marts: 1. »Dansk Arbejde«s Skjern-Tarm 
afd. har generalforsamling. Formanden, 
Egon Søgaard, omtalte manglen på arbejds
kraft som hæmmende for udviklingen. - 2. 
500 til skolefest i Skjern-Hallen. Elever fra 
Byskolen opførte med suces Kaj Munks lille 
skuespil »Når kongen kommer«. Festen slut
tede med bal. - 3. EU-Centret mangler plads 
og overvejer nybyggeri af værelser. - Unge 
Hjem åbner nye børnehave, Skjerns fjerde,

på Amager, med plads til 52 børn fra 2-3 til 
4-7 års alderen. - 5. Generalforsamling i 
Skjern Handelsforening, som har haft et 
godt år. Man drøftede bl. a. P-pladserne, 
som stadig mangler, ansættelse af en er
hvervs- og turistchef samt Stauning-ruten, 
som handelen bakker op. Af bestyrelsen ud
trådte Abildhauge Therkildsen og C. A. 
Christensen, nyvalgt blev Villy Høj og R. 
Myrup. Som formand tiltræder Ove Peder
sen, i aktivitetsudvalget genvalgtes Per Lau
ridsen, Aage Lundgaard og J. Chr. Finde- 
rup, til erhvervsrådet Chr. Bjerrum og K. T. 
Nielsen. Kontingentet forhøjes til 200 kr. 
fra 110. - 7. Skjern-Tarmegnens Landbofor
ening, der har 1176 aktive medlemmer, har 
generalforsamling. Formanden, Niels Tyl
vad, aflagde beretning. Til bestyrelsen ny
valgtes Sv. Olsen, Sædding, og Bent John
sen, Sdr. Vium, i stedet for P. Madsen og 
Har. Jensen. - 8. Skjern Kommunes Syge

kasses repræsentantskab holder sit sidste 
møde før den officielle overgang til kom
munen 1. april. Sygekassens formue, som 
overføres til »Helsefonden«, udgør omkring 
U mill. kr. - 9. Skjern og Omegns Eksport
marked har generalforsamling. Formanden, 
Mads Agger, aflagde beretning. Der er til
ført lidt færre dyr, men afregningen steg 
med knap 10 mill, til 37,1 mill. kr. Genvalg 
til repræsentantskabet og bestyrelsen. - 10. 
250 til succesfuld koncert i Skjern Bio, ar
rangeret af jazzklubben, med bl. a. den 71- 
årige klarinettist Paul Barnes fra New Or- 
leans-tiden og Søren Houlunds gruppe. - De 
radikale i Skjern kommune har valgt besty
relse. Formand: Sv. Rahbæk, Stauning, kas
serer: Ejnar Larsen, Skjern, samt P. Mad
sen, Faster. - 11. Familiegudstjeneste i 
Skjern kirke med børnekor og orkestre, 
medvirken af unge og prædiken af P. Bro- 
gaard Andersen. Stor tilslutning. - 12. Ved 
»Idrættens Venner«s generalforsamling ved
toges det at ophæve foreningen og lade 
midlerne overgå til et fond af samme navn. 
Bestyrelsen, bestående af Orla K. Hansen, 
Bent Frandsen og Aage Spang, fortsætter 
for at sikre, at summen 65.000 kr. bruges til 
idrættens gavn. - 13. Den gamle ubrugelige 
spang over Skjern å ved Ahlergård blev i 
går fjernet ved et snuptag af 1. Ingeniør
kompagni. - 14. Den 3. koncert med Vest
jysk Kammerensemble samlede endnu flere 
tilhørere end de 2 første og blev en god op
levelse med de dygtige musikere, der spil
lede Mozart, Beethoven og som nutidsind
slag André Jolivet’s blæserkvintet. - Ca. 
300 ældre så Morten Korch-film inviteret af 
socialudvalget. - 800 tilskuere til SG’s gym
nastikopvisning, hvori deltog 9 hold børn i 
alle aldre. - 15. Lufthavnsudvalget samt 
amtsborgmester Ebbensgaard rejser til Kø
benhavn for at mødes med trafikministeren, 
men han blev syg, og vigtige afgørelser om 
startbaneforlængelse og rutens betjening må 
udskydes. - Ved Vestjysk Eksportforenings 
generalforsamling oplystes, at foreningen
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har haft 167.688 kr. i overskud. - 16. Skjern 
Fjernvarmeværk, Amager, får ny 40 m høj 
skorsten, samtidig gøres skorsten nr. 1 mere 
sodsikker. - På et socialdemokratisk møde i 
Skjern talte Hans Lund, MF, i stedet for fi
nansminister Grünbaum, der var forhindret. 
Emnet var skat. - 150 af pensionistforenin
gens medlemmer til kaffe på »Eliselund«, 
inviteret af værten, Aksel Jørgensen. Bag
efter pladespil med gevinster udsat af for
eningen. - Den nye spang ved Ahier, bygget

af 1. Ingeniørkompagni, Randers, overdra
get til Skjern kommune ved en lille festlig
hed. - 17. 12 engelske drenge og 2 lærere 
fra Leeds besøger Kirkeskolen i Skjern, 
hvor de skal følge undervisningen nogle 
dage og ellers bese omegnen. Arrangør af 
turen er »Round Table 89«, Tarm. Dren
gene bor i private hjem. - 18. Skjern Ho
vedkreds’ gymnastikopvisning med 1100 
gymnaster overværedes af 900 tilskuere, der 
fulgte de dygtige holds præstationer i mo
derne gymnastik. - 19. Ved Skjern Turist
forenings generalforsamling omtalte for
manden, redaktør Søndergaard, i sin beret
ning foreningens mange aktiviteter i det for
løbne år. Til bestyrelsen genvalgtes E. A. 
Christensen og Jens Iversen og nyvalgtes K. 
Orloff Lauridsen i stedet for Eric Sperlig, 
der ønskede at udtræde. Bogtrykker Asmus
sen, Tarm, takkede for godt samarbejde 
mellem Skjern og Tarm på turistområdet. - 
Ved SG’s generalforsamling blev K. Axelsen 
valgt til formand efter Helge Sikjær, der 
ønskede at fratræde. Genvalgt blev A. Mar- 
ager, nyvalgt Egon Madsen. 340 har delta
get i gymnastikken, deraf 74 over 25 år. 
Fodboldafdelingen har haft for ringe tilslut
ning. - I Unge Hjem talte programredaktør 
Erik V. Petersen, Danmarks Radio, om mas
semediernes indflydelse på samfundet. - 20. 
Skjern Tennisklub vedtog på generalfor
samlingen, at banerne ikke ønskes flyttet 
fra anlægget til stadion. Formanden, Karl 
Werge, oplyste, at klubben har 80 medlem
mer. Til bestyrelsen genvalgtes Viggo An
dersen og J. Chr. Finderup. Nyvalgt blev 
Robert Nielsen og H. Christiansen. - Skjern 
pigekor placerede sig i »Radioens Sanger

dyst« som nr. 2 i A-rækken med 35 points. 
- 28. Fjerde og sidste kammermusikaften 
med værker af Telemann, Carl Nielsen og 
Fr. Gislinge var velbesøgt, og ensemblets 
musikere blev stærkt hyldet. - 150 til Hus
moderforeningens Bing & Grøndahl-aften 
med demonstrationer, lysbilleder og bortlod
ning. - Husholdningsforeningen har kursus
afslutning med udstilling af elevarbejder og 
underholdning af pastor Lumholt og frue, 
Ølgod.

April: 6. Teaterforeningens sidste forestil
ling var Det danske Teaters opførelse af 
O’Neill’s »Lang dags rejse mod nat«. Det 
dystre skuespil fik en fremragende udfø
relse, og kunstnerne hyldedes varmt fra den 
fyldte sal. - 9. Luth. Missionsforening køber 
Sædding gi. skole af Skjern kommune for 
at oprette efterskole for piger og drenge 
efter overtagelsen l.juli. - Trafikminister 
Kampmann har afslået at give tilladelse til 
baneforlængelse i Stauning lufthavn fore
løbig, men bestyrelsen har ikke opgivet at 
få opgaven løst. - 10. Skjern Byråd vedtog 
at gå ind for ansættelse af en turist- og er
hvervschef med delvis økonomisk støtte fra 
kommunen. - 11. Skjern Fjernvarmecentral 
ligger et pænt stykke under maksimumgræn
sen for forurening, viser foretagne fyrings- 
og røgtekniske målinger. - EUC-centret in
viterer Husmoderforeningen til forevisning 
af centret ved inspektør K. T. Nielsen og 
forstander Hans Rønne. - 14. Dansk Strand- 
jagtforening, kreds 6, har holdt generalfor
samling i Skjern. Kredsen har 1470 med
lemmer. Formanden, Niels Jensen, Hou, gav 
oplysninger om et areal på 30 ha ved 
Skjernåens udmunding, overdraget vildtnæv
net og jagtrådet som naturområde. - Beat
gruppen »Gnags«, tidl. Skjern, gav koncert 
på Hotel Skjern for fuldt hus. De unge del
tagere fik en festlig, afslappet oplevelse med
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den dygtige gruppe. - I Stauning lufthavn 
blev den ny, hårdt tiltrængte terminal taget 
i brug til glæde for passagerer og medarbej
dere. - 17. Ca. 70 til sæsonens første kondi
tur i Dejbjerg, ledes af H. Hørsted-Christen- 
sen. - 18. Alt udsolgt i byggegrunde i Skjern 
og 20 på venteliste. - 21. Vestjysk Golfklub 
vil gøre et fremstød for at få unge talenter 
frem, bl. a ved fælles træningstimer på 
klubbens regning to gange ugentlig. - Stor
ken kom endelig til Skjern i påsken og flyt
tede ind i reden hos Finderup Bagger Jen
sen i Bredgade. - 22. I forårssæsonen er 
bl. a. taget laks på 32 og 19 pund i Skjern 
å, hvilket er bedre end i flere år. - 24. Der 
forberedes protester mod justitsministeriets 
planer om at flytte køreprøvefunktionen fra 
Skjern til Ringkøbing. - 25. KFUM & K’s 
Idrætsforening har holdt generalforsamling. 
Formanden, Harald Christiansen, oplyste, at 
medlemsantallet er 246. I bestyrelsen ind
valgtes 3 nye medlemmer, Birgit Langbo, 
Bent Jensen og Jens P. Larsen. - 27. Ved 
gudstjeneste i Skjern kirke blev Gudrun 
Vest, Skjern, udsendt som missionær til 
Tanzania for DMS. Pastor C. Rendtorff, 
København, holdt udsendelsestalen. - Ca. 
40 diakoner i Ribe stift til det halvårlige, 
konvent dels i Skjern, dels i Tarm. Biskop 
Dons Christensen holdt foredrag. - 30. 
Skjern Museumsforening har holdt general

forsamling. Den fungerende formand, Henry 
Olsen, sagde i sin beretning, at 1972 var et 
godt år for foreningen, som bl.a. af kommu
nen har fået overladt brugsretten over den 
125 år gamle gård i Skjern Birk, der står, 
som da den blev bygget og kan blive en fin 
ramme om en mængde effekter, der hidtil 
ikke har kunnet udstilles på museet i an
lægget. Dette blev i sæsonen besøgt af 663 
gæster. Bestyrelsen genvalgtes. Som sup
pleant valgtes Finn Henriksen, Rk. Mølle. 
285 genstande er skænket til det nye gård
museum.

Maj: 2. Rejsegilde på første etape til 7 mill, 
kr. af Amagerskolen, omfattende ca. 5000 
kvadratmeter skolelokaliteter og 1500 kva

dratmeter kælderlokaler. Borgmester Stie 
Hansen og skolens kommende inspektør, H. 
C. Ager, samt ingeniør Fl. Rohde havde or
det. - 4. Den nye bestyrelse i Skjernegnens 
Hovedkreds har valgt lærer Arne Bach, Sdr. 
Vium, til formand. - 6. »Natur og Ungdom« 
på den årlige tur i Borris hede. 26 deltagere 
så bl. a. 40 forskellige fugle- og dyrearter, 
deraf 2 spillende urkokke midt på vejen. 
Der er 1000 rådyr på Borris hede. - 10. Fri
luftsbadet åbner i køligt vejr og øsregn. - 
12. Y’s Mens Club’s loppemarked havde 
stor søgning, det gav 9.500 kr., som vil blive 
anvendt til lokaler til de uniformerede korps 
i Skjern. - 15. Efter at Grønlunds Hotel er 
købt af Sparekassen Skjern til nedrivning,

vil byen miste ca. 40 hotelsenge, som især 
har været benyttet af sportsfiskere fra ud
landet. - 18. St. Bededag åbnede camping
pladsen officielt sæsonen 1973 med stander
hejsning. Pladsen besøges af bl. a. mange 
udlændinge, der driver lystfiskeri ved den 
nærliggende å. - 28. Ved generalforsamlin
gen i Skjern Industrigård A/S aflagde for
manden, Mads Rahbek, beretning. Selska
bets aktiver pr. 31. marts var 123.201 kr. - 
Sparekassen Skjerns tilslutning til Sparekas
sen Midtjylland vedtoges enstemmigt, reg
net fra 1. april d. å., tillige med Borris Spare- 
og Lånekasse. Navnet »Skjern Sparekasse« 
bevares. - 29. Rejsegilde på Forsvarsbrodre
nes nye selvbygger-klubhus ved Brinkvej.

Juni: 3. 2000 til stævne i Luthersk Mission. 
I kollekt indkom 19.321 kr. - 5. Kristeligt 
Folkeparti, Skjernkredsen, holder grundlovs
møde på Næsgård i Dej bjerg med taler af 
konsulent Ammitzbøll og partiets formand, 
overlærer Jens Møller. - 6. Erhvervsrådets 
bestyrelse er reorganiseret og udvidet fra 5 
til 8 medlemmer og består nu af N. E. 
Strandbygaard, Leif Petersen, Chr. Bjerrum, 
E. A. Christensen, Niels Tylvad samt fra by
rådet Børge Christensen, Mads Rahbek og 
Knud Hansen. Den kommende turist- og er
hvervschef får kontor i et ubenyttet lokale 
på Skjern banegård. - 7. Ca. 100 tilhørere 
til sommerkoncerten i Kirkeskolens aula, ar
rangeret af Biblioteket. Herning Stadstrio, 
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suppleret med 2 ekstra musikere, spillede 
værker af Schubert og Smetana på fremra
gende måde og blev stærkt applauderet. - 
11. 4 dyrlæger på Skjernegnen har oprettet 
dyrehospital i den tidligere tyrestation i 
Hanning og har fra starten haft mange pa
tienter »indlagt«. - 13. Vestjysk Handels
skole dimitterer 309 elever ved 3 transloka
tioner, hvoraf de sidste to finder sted 19. og 
23. juni. - Bibliotekar Ninna Hansen er fra 
l.juli ansat ved Skjern Bibliotek, der heref
ter har 3 bibliotekarer beskæftiget. - 15. Af
vandingskommissionen for Ringkøbing amt 
holder møde. Godsejer Mourier-Pedersen, 
Hedeselskabet, sagde, at Skjemå-projektet 
er en særdeles god forretning. Omkostnin
gerne blev godt 30 mill, kr., lodsejernes ud
gift er 1952 kr. pr. ha. Arealerne har givet 
avl af væsentlig økonomisk betydning. - 
Skjernegnens Realkursus, ledet af C. M. 
Graugaard, dimitterer 51 elever og betegnes 
som et rekordhold. - 18. Ved DMS-udsalget 
i anlægget talte søster Erna Pedersen, Tarm, 
om mission i Arabien; ca. 200 deltog, der 
indkom brutto 10.000 kr. - Ved afslutnin
gen på Kirkeskolen dimitteredes 41 elever, 
deraf 16 realister og resten fra 9. og øvrige 
klasser. - Skolehjemmet på Løvstrupgård, 
der har bestået i 75 år, nedlægges nu. - 21. 
Skjern Byskoles afslutningsfest i hallen for 
173 dimittender, deraf 52 realister, 44 fra 
10. klasse og resten statskontrollerede prø
ver, blev overværet af ca. 600. - 22. Lan
dets billigste skolebyggeri er Amagerskolen i 
Skjern, selvom kvaliteten er i top og arealet 
pr. elev det største, viser en undersøgelse, 
med udstilling om større skolebyggeri, fore
taget i Birkerød. - 25. Skjern Menighedsråd 
holder offentligt budgetmøde. De kirkelige 
udgifter ventes at ville stige ca. 12 pct. 
30.000 kr. afsættes til reparation af kirkens 
tårn. - 27. 300 ældre på udflugt, inviteret af 
socialudvalget. Man kørte i bus fjorden 
rundt til Varde, hvor der i Arnbjerg blev 

serveret smørrebrød og kaffe. - 28. Rekord
forbrug af vand, en enkelt dag 3,5 mill, liter, 
helt op til det dobbelte af normalforbruget. 
- 29. Det nye, lysregulerede kryds, Bred- 
gade-Holstebrovej, åbnedes i dag på festlig 
vis. Flagene vajede, Vejengarden spillede, 
borgmesteren klippede den røde tråd over, 
og Handelsforeningen gav gratis kaffe og 
arrangerede asfaltbal foran Skjern Bank, 
hvilket blev en stor succes.

Juli: 6. De nye børnehaveklasser i skolerne 
bevirker fra 1. august mange ledige børne
havepladser. - Skjern Havekreds på have
vandring i Åvangen under ledelse af post
bud K. P. Andersen. - 7. Voldsomt skybrud 
med oversvømmelse og lynbrande over 
Skjernegnen. - 10. 120 deltog i Landbofor
eningens markvandring på forsøgsgården i 
Borris, deriblandt unge fra Ghana, Chile, 
Argentina og Philippinerne. - Den europæ
iske RDM-forening holdt kongres i Skjern. 
-11. Landsforeningen for RDM holder års
møde i Skjern. Formanden, H. Moritz Han
sen, Kerteminde, aflagde beretning. - 12. 
Den samlede bestyrelse for Landsforeningen 
for RDM genvalgt. Landets bedste RDM- 
tyre og -kvier bliver udstillet på amtsskuet 
i Skjern. - 16. Masser af turister til som
merudsalget. Handelen over forventning. - 
17. Skjern Handelsforening protesterer mod 
plan om stopforbud i Bredgade. - 19. Det 
store amtsskue åbner med 610 numre og er 
et af de hidtil største i amtet. Det blev alle 
tiders succes med 8500 besøgende i fint vejr. 
- 24. Landbrugsministeriet bekendtgør fred
ningen af 55 tdr. land mellem Skjern å og 
Søndre parallelkanal fra pumpestation N og 
SV og ud i Ringkøbing fjord. - 26. Der er 
288 p-pladser i bykernen i Skjern; de skulle

gerne forøges med 90 i løbet af kort tid, si
ger stadsingeniør Gregersen. - 29. 122 golf
spillere fra mange klubber til Maersk Air 
Cup i Dejbjerg i weekend’en, damerne lør
dag, herrerne søndag.
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August: 4. Forsvarsbrodrenes nye selvbyg
gede klubhus tages i brug ved festlig recep
tion, hvor konerne for en gangs skyld fik 
lov at deltage. - 10. Øget salg af fiskekort 
til Skjern å og Ejstrup gi. kulleje til både 
lokale og udenlandske lystfiskere. - 13. 
Amagerskolen tages i brug med mange nye 
1. klasses elever foruden 2., 3. og 4. klas
serne. Ved en højtidelighed indviedes den

endnu ikke helt færdige skole, hvor hånd
værkere færdes overalt. - 14. Vestjysk Han
delsskole, der har startet det nye skoleår, 
har pladsmangel, men har lejet ekstra loka
ler hos naboen, Skjern tekniske Skole. - 
Museumsforeningen håber snart at få skø
det på den gamle gård i Skjern Birk for at 
kunne opnå tilskud til indretningen af det 
påtænkte friluftsmuseum. - 15. Afbrænding

af halm i Skjernådalen forbydes nu. - 16. 
En juniorklub for de 12-15-årige er startet ,i 
fritids- og ungdomsklubbens lokaler og er 
åben 2 aftener om ugen under ledelse af 
Henning Rørstrøm med hjælp af Arne Poul
sen og Fl. Pedersen. - 17. Skjern Børne
bibliotek har efter udvidelsen større besøg 
end nogen sinde af børn, der læser, hører 
plader, leger eller snakker med biblioteka
ren. - Stadig flere brande, nu forbud mod af
brænding i hele Skjern kommune fra lørdag 
den 18. ds. - 24. Lyager børnehave har nu 
kun 12 børn, og socialudvalget skal drøfte 
børnehavens fremtid. - 25. Skjern skatte
borgere tjente i 1972 17 mill. kr. mere end 
ventet. - Koncert i Skjern Bio med Bourbon 
Street Jazzband, arr. af Skjern Jazzklub og 
dir. Werner Husted. - 27. Erhvervsrådet har 
valgt tømmerhandler Bjerrum som formand. 
- Ved et større møde i Luth. Mission blev 
det besluttet at etablere en kristen friskole i 
Skjern-området. - 29. En del berlinere fe
rierer i omegnen af Stauning for i lufthav
nen at dyrke deres hobby, privatflyvning, 
hvilket er temmelig umuligt i Berlin-luft- 
rummet. - I Skjern å er der de sidste uger 
fanget ikke så få gode laks. - 31. På Cen
tralforeningen af Malermestre i Danmarks 
generalforsamling i Silkeborg udnævnes ma
lermester E. Federau, Skjern, til æresmed
lem.

September: 1. Skjern Banks direktør gen
nem 50 år, E. Christiansen, fratræder; sam
tidig tiltræder kontorchef J. Lundøe Poul- 
sein, Mariager, som bankdirektør. Fra ven
stre ses direktør J. Iversen, direktør J. 
Lundøe Poulsen, direktør E. Christiansen 
og bankens formand, landsretssagfører H. 
Abildgaard. - 4. På Skjern-Tarm Teaterfor
enings generalforsamling aflagde forman
den, Lund-Andersen, beretning, hvori han 
rettede en tak til amt og kommuner for til
skuddet, som medfører statstilskud til bl. a. 

at kunne give unge under uddannelse 50 
pct. rabat. Sæsonen 1973-74 byder på 5 va
rierede forestillinger. - Ekstraordinær gene
ralforsamling i Handelsforeningen om be
villing til nyt erhvervs- og turistkontor. 14 
stemte ja. 1 nej. - 8. 40 handicappede 4- 
14 hjælpere på tur til Gardasøen, arr. af 
Skjern-T arm-Ringkøbing V anføreforening 
og Bangs Rejser-Maersk Air og ledet af J. 
Finderup Schmidt, Vognbjerg. - 9. SG’s 
håndbold-drenge blev landsmestre ved stæv
ne i Juelsminde og blev ved hjemkomsten 
hyldet bl. a. af borgmesteren. - 12. Skjern 
Rideklub starter efter sommerpausen med 
stigende medlemstal, især unge, og en ny 
ridelærer er tiltrådt. - Kirkeligt Samfund 
har sit første møde i sæsonen. - 14. Septem
bermarkedet, arr. af SG, starter med fuld

R. MYRUP
Urmager . Guldsmed . Optiker

Telefon 35 00 31 BOGHANDEL
Skjern tlf. 07/3516 66

Bøger-Papir-Regne-og Skrivemaskiner-Kontorartikler

ALT TIL JAGT OG FISKERI ...

Bøssemager

KNUD KORSHOLM A/S
Telefon 35 02 83

MARTIN BONDE & CO.
Statsautoriseret installatør

Telefon 35 11 88

18



musik. - 16. Evg. luth. Missionsforenings 
efterårsmøde havde god tilslutning af unge 
og ældre. En kollekt indbragte 9000 kr. - 
I Vestjysk Golfklubs mesterskaber for her
rer deltog 15 spillere. Nr. 1 blev Søren Frø- 
kjær, Grindsted, 230 slag, nr. 2 Jotun Hein, 
Skjern, 247 slag, nr. 3 Klaus Fynboe, Skjern, 
247 slag. - 17. Guldalderklubben for Skjern 
og omegn besøger Hellig Korskirken på 
Øster Lem hede. - Unge Hjem indleder mø
desæsonen med biskop K. C. Holm, Odense, 
som taler. - 20. FDF holder sommerlejrfest 
for børn og unge, 130 + forældre. Kredsle
der E. Staal og Knud Nielsen, der træder 
tilbage efter 35 års lederarbejde, talte. Fru 
Padkjær takkede på forældrenes vegne. - 
21. Septembermarkedet gav netto 35.000 kr. 
til SG. - 22. Børnehjemmet »Rosengården«, 
Skjern, fejrer sit 50 års jubilæum på festlig 
vis med reception om formiddagen og fest

middag for bestyrelse, elever, forældre, for
standerparret Johs. Kobbelgaard og frue og 
hjemmets medarbejdere. Her ses børnehjem
mets nuværende forstanderpar, bestyrelse 
og tidl. mangeårige leder Anton Madsen 
(nr. 5 fra venstre). - 24. Bibliotekets 
første musikaften var med »Den danske 
Trio«, bestående af prof. Arne Skjold Ras
mussen, kgl. kapelmusikus M. Vestergaard 
og koncertmester i det kgl. kapel Holm Jo
hansen, der i en fremragende udførelse spil
lede Mozart, Gade og Beethoven til glæde 
for de ca. 100 begejstrede tilhørere. - 25. 

Visse kredses planer om at oprette en kri
sten friskole i Skjern møder advarsler og 
kritik i byrådet. - 74 til generalforsamling i 
Skjern Fjernvarmecentral, der nu har 1509 
forbrugere. Formanden, Sigurd Jakobsen, 
aflagde beretning, og kassereren, fhv. bank
direktør Christiansen, fremlagde regnskabet, 
der viser et salg af varme for 1.692.821 kr., 
1.597.009 kr. i fjor. Til bestyrelsen genvalg
tes Ove Holdgaard og Hans Abildgaard, og 
til første suppleant nyvalgtes Børge Chri
stensen. - Skjern kommunes skatteprocent 
nedsættes til 16,2 fra 17,5 for næste regn
skabsår. - 27. Kammermusikkoncerten i 
Skjern kirke med Leif Ramløv Svendsen, 
Nille Hovmann og Frode Stengaard var af 
høj klasse såvel i udførelse som valget af 
musik og blev en stor oplevelse for de kun 
50 tilhørere. - Statens bilinspktion i Skjern 
har de første 4 dage af lygtekampagnen ef
terset 722 biler, hvilket er rekord.

Oktober: 8. Skjern Kommune har pr. 30. 
sept. 13 flere indbyggere end pr. 1. juli. - 9. 
Yderligere udsættelse af afgørelsen om Stau- 
ning-rutens skæbne. - Skjern Erhvervsråd 
har antaget den 40-årige Flemming Kongs- 
hede, Viby, som turist- og erhvervschef med 
tiltrædelse 1. december. - 10. Odin Teatrets 
opførelse af »Min fars hus« blev en beta
gende og forløsende oplevelse for det til i 
alt 60 begrænsede tilskuerantal, der ved de 
to forestillinger var plads til ved teaterfor
eningens første forestilling i sæsonen. - Ved

pumpestation Nord i Skjernengene er opsat 
et kort over området til vejledning for besø
gende. - 11. Den nye Stauningvej over via
dukten åbnes for trafik. - 16. Skjern Hus
moderforening afholder pladespil på biblio
teket. - 17. Kirkeligt Samfund har haft ge
neralforsamling. Bestyrelsen og revisorer 
genvalgtes. - Ved DMS-kredsforbundets 
husmoderdag talte fhv. Arabienmissionær 
Karen Olsen, Vejle, og søster K. M. Mogen
sen, Tanzania. Pastor Jessen, Videbæk, ind
ledte med bibeltime. - 22. De trælse for
handlinger om beflyvningen af Stauningru- 
ten er nu i den elvte time afgjort således, at

Cimber Air fortsætter i vinter med forbe
dret afgangstid, og at SAS-fly formentlig 
overtager ruten til foråret. - 23. Skjern 
KFUM og K har holdt generalforsamling. 
Nyvalgt til bestyrelsen blev Jens Østergaard, 
Rita Frandsen og Laura Bro, genvalgt blev 
Kurt Kruse. - DASF i Skjern har valgt Peter 
Christiansen til formand efter afdøde Vagn 
Foged. - 24. Grundtvigianerne holdt opstil
lingsmøde og fik en liste klar til menigheds
rådsvalget. - 26. SF i Skjernkredsen har 
valgt forlagsboghandler B. Goldsten, Her
ning, til folketingskandidat. - 28. Soldater- 
vennestævne med højmesse i Skjern kirke. 
Der indkom til soldatermissionen 1027 kr. 
Ved aftenstævnet i missionshuset, hvor se
kretær Erling Højgaard talte, indkom 974 
kr., altså over 2000 kr. ialt til KFUM’s sol
daterarbejde. - Team Teatret fra Herning 
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opførte for teaterforeningens medlemmer 
»Ro og orden i Berlin«. - 29. IM og de lu
therske missionsforeninger holdt opstillings
møde til menighedsrådsvalget; der opstilles 
14 kandidater, Evang, luth. Mission ønsker 
det nye mandat. - 30. Ældre-sammenkomst 
i missionshuset under medvirken af sognets 
præster samlede 200 deltagere. - Kristeligt 
Folkeparti i Skjern kommune har på gene
ralforsamlingen i partiet valgt fuldmægtig 
Ib Niklassen til formand efter A. Ammitz- 
bøll, der ønskede at fratræde. - 31. Bedste 
laksesæson i Skjern i de sidste 10 år, mindst 
40 laks 4- masser af ørreder er fanget, oply
ser formanden for fiskeriforeningen, major 
G. Arnoldus. Fiskekort for 5000 kr. solgt til 
Ejstrup-søerne.

Søndagskørsel blev forbudt på grund af 
oliekrise. Sådan så Bredgade ud kl. 11.30 
en søndag.

Firmaet Chr. C. Grene udvider i 1973 med 
en ny afdeling »Hydra-Grene« i industri
kvarteret.

Krondiamantbryllup
November 1972: 7. Fhv. gdr. Niels Rindom 
Hansen og hustru, plejehjemmet Klokke
bjerg.

Guldbryllup
November 1972: 19. Enevold Pedersen og 
hustru, Klostervej.

Februar 1973: 15. Fhv. gdr. Karl Fusgaard 
og hustru, Vendersgade 19. - 18. Fhv. fiske
eksportør Anders Munk Madsen og hustru, 
Klokkebjerg.

April: 24. Olga og Jens Bojsen, Engsiggade 
6. - 29. Anna og Marius Pedersen, Lang
agervej.

Maj: 2. Andrea og Aksel Knudsen, Pileallé
20. - 29. Marie og Jens Enevoldsen, Marup- 
vej 33.

Juni: 1. Ane og Niels Skytte Lauridsen, Ny
gade 43 A.

August: 4. Helga og Peder Christensen, De 
gamles Hjem.

Sølvbryllup
November 1972: 8. Ellen og Jens Majlund, 
Vestergade 44. - 16. Snedker Hans Chri
stensen og hustru Clara, Østre Allé 34. - 17. 
Børge Frydendahl Mikkelsen og hustru Mie, 
Lundenæs. - 17. Jette og Jens Ostergaard, 
Albæk. - 18. Søren Chr. Nielsen og hustru 
Karen, Stauning.

December 1972: 2. Else og Ib Egeris, Fasan
vej 14.

Januar 1973: 10. Asta og Børge Mathiasen, 
Alkjærsig.

April: 14. Slagter Chr. Vestergaard og hu
stru, Østergade. - 25. Emil Andersen og hu
stru Inger, Lundevej 9.

Maj: 8. Nora og Henry Dyhrberg, Ånumvej.
- 14. Kirsten og Eskild Bollerup, Dejbjerg.
- 29. Kit og Niels Pedersen, Østervang 19.
- 29. Erna og Jens Lykke Jensen, Vardevej 
102.

Juni: 19. Eva og Kaj Kongebro Jørgensen, 
Jordbruget. - 30. Alfred og Aase Thomsen, 
Langagervej 45.

Juli: 10. Rutebilejer Kn. Kjærgaard og hu
stru, Nørregade 26. - 16. Skoleinspektør H. 
C. Ager og hustru Solvej, Grønningen. - 24. 
Gdr. Mads Rahbek og hustru, Albæk Møl
legård.

August: 3. Overlærer Kristen Graugaard og 
hustru, Østre Allé 9.-7. Marie og Chr. 
Sinnbeck, Fasanvej 6. - 7. Fotograf C. F. 
Sørensen og hustru, Østergade. - 11. Ingrid 
og Jakob Pedersen, Holstebrovej 38. - 15. 
Fhv. vaskeriejer Olga og Gustav Johnsen, 
Vardevej 67.

Oktober: 14. Ingeborg og Henrik Damgaard, 
Nørre Kjærgård, Marup. - 23. Grethe og 
Hans Aage Nielsen, Chr. Hansens  vej 3. - 
30. Maren og Børge Hansen, Fasanvej 10.

Vestkysten
Avisen med de mange 
gode sider
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Bryllup
November 1972: 8. Kontorassistent Eva 
Bech, d. af Jens Majlund B., Vestergade 44, 
og kommuneassistent Per Vestbo, s. af enke
fru Agnes V., Tarm. - 11. Dorthe Morten
sen, Skjern og Flemming Hejbjerg, Skjern.

December 1972: 2. Tilskærer Anna Marie 
Lauritsen, d. af gdr. Aage L., Højmark, og 
Arne Fabricius Poulsen, s. af autosadelma
ger K. J. P. - 27. Kate Hansen, d. af teg
nestueleder K. H., København, og stud. mag. 
Peter Andreas Gjerluf Nielsen, s. af K. T. 
N. - 28. Sygeplejerske Thea Kjær, d. af fru 
Signe K., Storegade 2, og ingeniør Jens 
Madsen, s. af Vagn M., Odense. - 30. Ulla 
Seindal, d. af tale- og hørekonsulent H. S., 
Signhus, og værkstedsassistent John Adolf, 
s. arbm. Aksel A., Slagelse.

Januar 1973: 27. Tilskærer Gerda Uhrbrand, 
Skjern, og speditør Anders Siersbæk, s. af 
Dinna S., Tulipanvej 3. - 27. Sygeplejeelev 
Ellis B. Karstensen, d. af fhv. gdr. Hans K., 
Ålum,og stud. med. Svend Poulsen, s. af 
gdr. Viggo P. - 27. Anna Mogensen, Vo- 
strup, og Erik Mostrup, Skjern.

Februar: 3. Magdalene Vestergaard, Skjern, 
d. af gdr. Anker V., Ølstrup, og autolakerer 
Per Eriksen, s. af slagteriarb. Knud E., 
Klokkebjerge vej 36. - 10. Kontorassistent 
Hanne Kousgaard Mikkelsen, Østergade 11, 
d. af E. K. M., Pileallé 10, og lærer Thomas 
Kryhlmann, Kvaglund, Esbjerg. - 17. Ka
ren Ingrid Henriksen, Skjern, og Henning 
Juhler, Skjern.

Marts: 10. Bankassistent Lisbeth Lund Pe
dersen, København, d. af Sv. L. P., Vejen, 
og sekondløjtnant Kaj Vesterbæk, Wagener, 
København, s. af blikkenslagerm. O. W., 
Storegade 6. - 11. Birte Sunesen, d. af Chr. 
S., Enghavevej 34, og Niels Peder Nielsen, 

s. af N. E. N., Østervang 45. - 17. Kontor
assistent Hanne Jørgensen, d. af Eli J., Lang
agervej 13, og mekaniker Arne Faber Kri
stensen, s. af Vagn K., Lønborg. - 31. Bir
the Finderup, d. af F. Bagger Jensen, Skjern, 
og Karsten Ruby, s. af J. K. R.

April: 14. Frk. Ingrid Møller, d. af fhv. gdr. 
Arnold M., Tarm, og gdr. Aksel Kjærgaard, 
Skjern, s. af fhv. gdr. M. K. - 14. Syge
plejerske Rosa Lykke Christensen, d. af 
Hans C., Østre Allé, og Ingeniør Knud- 
Henrik Fabricius, s. af P. F., Møgeltønder. 
- 15. Defektrice Birthe Hansen, Skjern, d. 
af Vita Madsen, Sdr. Felding, og smede
svend Ingolf Vinther, s. af Peder V., Bor
ris. - 19. Socialpædagog Aase Callesen, d. 
af ostemester A. C., Anemonevej 15, og so
cialpædagog Claus Skovby, s. af fru S., Ny
sted. - 19. Sygeplejerske Else Marie Han
sen, d. af Broder H., Kjelstrup, og stud, 
scient Knud Erik Nielsen, s. af Bøjsen N., 
Ballum. - 21. Omsorgsassistent Edith Bil
berg, d. af S. B., Sædding, og Maskinarbej
der Hans Peder Jensen, s. af N. B., Ålbæk. 
-21. Lisbeth Ømdrup Sørensen, d. af gdr. 
Arne S., Skjern Birk, og købmand Carsten 
Daugaard, Esbjerg, s. af fru D., Åhvile. -
21. Økonomaelev Kirsten Nielsen, d. af Jens 
N., V. Marup, og gartner Arne Nielsen, s. 
af Albert N., Herning. - 21. Kirsten Black, 
Skjern, d. af Emil B., Lem, og Kristian Plau- 
borg, Skjern, s. af Harald P. - 28. Kontor
elev Lisbeth Studsgaard Madsen, d. af E. S. 
M., Grønningen 15, og radiomekaniker 
Bjarne Olesen, Århus. - 28. Sygemedhjælper 
Ellen Kathrine R. Pedersen, d. af Hans P., 
Lundevej 13, og bilforhandler Richard V. 
Dredge, England.

Maj: 12. Ruth Lillian Jensen, d. af Aksel J., 
Søndergade 7, og Tage Herman Nielsen, s. 
af afd. gdr. C. P. N., Ansager. - 19. Syerske 
Margit Mortensen, d. af Tage M., Lille 
Mølle, Ådum, og sergent Jacob Egeriis, 
Næstved, s. af Ib E. - 19. Simona Skouby 
Holm, d. af slagterm. S. H., Østervang, og 
Find Nørgaard Pedersen, s. af arkitekt E. 
P., Astrup gi. skole.

Juni: 9. Inge Haugaard Larsen, d. af kran
fører L., Skanderborg, og overassistent 
Svend Johansen, s. af landmand G. J., Al
bæk. - 16. Sygeplejerske Bodil Kirt, d. af 
A. K., Hesselager, og læge Jens Chr. Strand- 
bygaard, s. af afd. bogtrykker E. S. - 16. 
Advokatsekretær Hanne Lauridsen, d. af 
Anna Boll, Skjern, og typograf Tommy Ve
stergaard Hansen, s. af Sv. H., Esbjerg. - 
23. Tove Ager Kirkegaard, d. af Johs. K., 
Nygade 40, og Palle Christiansen, s. af fru 
Johanne C., Ringkøbing.

Juli: 7. Elisabeth Hansen, Østre Allé 18, d. 
af Svnd H., Ølgod, og Jørgen Bloch, Østre 
Allé 18. s. af Jens B., Bølling. - 7. Ellen 
Karkov, d. af bestyrer M. K., De gamles 
Hjem, og Jens Enevold Østergaard, Bøl
ling, s.af gdr. Charles 0., Bølling. - 7. Do- 
rith Mølgaard, d. af Svend M., Jebjerg, og 
Henning Christensen, s. af Har. C., ,Skjern. 
- 7. Asta Sørensen, d. af pølseforh. S., Bred
gade 4, og Hakon Jørgensen, s. af assuran
dør J., Kongevej 60. - 14. Bente Nyrup An
dersen, Storegade 28, d. af Kaj N. A., Glo
strup, og Leif Henriksen, Storegade 28, s. af 
Vagn H., Skjern. - 14. Birthe Pedersen. 
Dalvej 16, d. af traktorfører Kjersten P., og 
smed Bent Jensen, s. af Fr. Juliane J., Bøl
ling. - 14. Plejerske Anna Birthe Kruse, d. 
af kørelærer K., Finderupsvej, og plejer Ma
rius Pedersen, s. af fhv. gdr. Ejnar P., Bøl
ling. - 14. Elin Johannesen, Vejle, d. af 
Arne J., Hejbøl, og Peder Øllgaard Jensen, 
s. af Helga J., Skjern. - 15. Advokatsekre-
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tær Gurli Jensen, d. af gdr. E. J., Stenderup, 
og maskinmesterstuderende Bo Callesen, s. 
af ostemester A. C., Anemonevej 15. - 28. 
Inger Hjorth, d. af møbelhdl. B. H., Jern
banegade, og Arne Henriksen, s. af murerm.
K. H., Hanning. - 28. Karen Inger Smede- 
gaard Pedersen, d. af fru Mette P., Sdr. 
Vium, og slagtersvend Jørgen Iversen, s. af 
fru Margr. I., Nørregade 27.

August: 4. Sygeplejerske Anna Marie Hes- 
sellund Jensen, d. af fru Marna J., Venders
gade 16, og ekspedient Jens Jørn Vemme- 
lund, s. af gdr. Aage V., Give. - 4. Læge
sekretær Lisbeth Bank Rønne, Odense, d. af 
forstander H. B. R., Skjern, og stud. med. 
Kell Grønborg, Odense, s. af forstander H. 
G., Grenå. - 4. Else Vestergaard, Ansager, 
d. af Agnus V., Grønbjerg, og fiskemester 
Jens Chr. Lyhne Jensen, Ansager, s. af Niels
L. J., Kongsholm Fiskeri. - 4. Maren Kir
stine Nielsen, Brøns, Skærbæk, og fens An
thon Nørremark, Alkjærsig. - 17. Frk. Jette 
Berline, d. af Ejnar B., Ålborg, og lærer Jo
hannes Feldborg, Studsgård,s. af Sigfred 
Jørgensen, Kjærsallé 12. - 25. Mary Niel
sen, d. af Niels E. N., Østervang 45, og 
Hans Gottfredsen, s. af Vilhelm G., Marup- 
vej 38. - 31. Else Skov, d. af malerm. Ejv. 
S., Grindsted, og Søren Graugaard, s. af 
overlærer C. M. G., Østre Allé 9 A.

September: 1. Sparekasseassistent frk. Inge 
Jensen, d. af fhv. snedkerm. E. J., Brande, 
og kommuneassistent Peder Holt, s. af fru 
Anna H., Nygade. - 8. Sygeplejerske Lone 
Astrup, d. af J. P. A., Duevej 4, og gdr. 
Poul Hansen, Johnsgård, Gårde. - 8. Bank
assistent Grethe Gade, d. af fru Marie G., 
Solvænget 15, og tekniker Henning Skov, s. 
af fru S., Middelfart. - 29. HF-studerende 
Tove Rosbjerg, d. af K. R., Lærkevej 6, Bor
ris, og maskinmester Bent Leding Hansen, s. 
af Knud H., Vestergade 83. - 29. Ruth Han
sen, Stauning, og Frank O. Hansen, s. af 
Laurids H., Skjern.

Oktober: 6. Anne Mette Nørremark, d. af 
Peter N., Ringkøbingvej, og Gert Nymann 
Madsen, s. af Chr. M., Vamdrup. - 6. Syge- 
medhjælper Louise Petersen, d. af Carl P., 
Bedsted Lø„ og bankassistent Bjarne Kjær- 
gaard, s. af Knud K., Nørregade 26. - 13. 
Lærer Sonja Berg Jacobsen, Skive, d. af 
tømrerm. F. B. J., Østergade, og montør 
Hans Guldborg, Skive. - 13. Olga Serup, 
Skjern Birk, og Karl-Heinz Schmidt, Flens
borg. - 19. Anne Kathrine W. Olesen, d. af 
J. K. O., Lem, og Chr. Ulrich Terp, s. af 
G .E. T., Skjern. - 20. Astrid Henriksen, 
Bork, og Jørgen Madsen, Storegade 5.

Fødselsdage
November 1972: 5. Tandlæge Ragna Ham
merskov, 60 år. - 11. Frk. Anna Koed, 70 
år. - 13. Frk. Ema Knudsen, 60 år. - 22. 
Fru Amalie Kjelstrup, 70 år. - 23. J. Hei
berg Mortensen, 60 år. - 26. Fru Margrethe 
Damgaard, Ballerup, tidl. Vejlen, 70 år. - 27. 
Gårdejer Niels Madsen, Marup, 60 år.

December 1972: 5. Fru Kirstine Jensen, 
Nørregade, 75 år. - 9. Ejnar Dyrsøe, Kloster
vej 29, 70 år. - 10. Fru Edel Johnsen, Kjærs 
Allé 10, 50 år. - 15. Fru Marie Homann, 
Marupvej 50, 50 år. - 20. Chr. Thorup, Ny
landsvej 13, 80 år. - 21. Frk. Petra Oldager, 
75 år. - 28. Laura Andersen, Nygade 33, 70 
år. - 29. Traktorfører Jakob Pedersen, Hol- 
stebrovej 38, 60 år. - 29. Kaj Jensen, Vester 
Marup, 50 år.

Januar 1973: 1. Asta Pedersen, Præstegårds
vej 2, 60 år. - 4. Karl Lauridsen, Østre Allé 
30, 50 år. - 6. Pens, overpostbud K. P. An
dersen, 70 år. - 8. Fru Aase Gullander, Fre
densgade 76, 50 år. - 28. Fhv. gdr. Jens 
Østergaard, Albæk, 80 år. - 29. Karl Fjord, 
Jernbanegade, 60 år.

Februar: 1. Pastor Jørgen Fenger, 60 år. - 
1. Kristine Pedersen, Østergade 74, 80 år. -
4. Pastor emer. Hans Pedersen, tidligere 
sognepræst i Dejbjerg, 75 år. - 8. Gård
ejer Jakob Jakobsen, Hedeby, 60 ån - 
16. Fhv. slagteriarb. M. P. Madsen, Vester
gade 22, 80 år. - 20. Anders Andersen, 
Vognbjergvej 3, 70 år. - 22. Overlærer, frk. 
Grethe Valborg Hansen, Nørregade 18, 75 
år. - 23. Kathrine Pedersen, Østre Allé 36, 
80 år. - 24. Gdr. Aksel Nørremark, Hedeby, 
60 år.
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Marts: 6. Fru Helga Dyrsø, Klostervej 29, 
70 år. - 8. Kørelærer Hans Chr. Jensen, 
Kongevej 54, 60 år. - 8. Pens, banearb. An
ton Nielsen, Fredensgade 70, 85 år. - 10. 
Fru Hilda Nielsen, Vejlen, 60 år. - 14. Viggo 
Simonsen, Jernbanegade 16, 60 år. - 17. 
Karen Madsen, Østervang 32, 50 år. - 22. 
Murer Gunnar Jacobsen, Ternevej 1, 50 år.
- 23. Fotograf Carl F. Sørensen, Østergade, 
50 år. - 27. Otto Larsen, Marupvej 32, 75 
år.

April: 6. Gunder Nielsen, Nørregade, 70 år.
- 8. Fru Edith Bohnstedt Hansen, Nygade 
49, 80 år. - 9. Maria Jensen, Langagervej 
30, 70 år. - 13. Fru Johanne Filskov, 70 år.
- 17. Fru Sinne Frydendahl Mikkelsen, 
Kjelstrup, 50 år. - 20. Rutebilejer Frederik 
Henriksen, Engtoften 1 C, 50 år. - 23. Hol
ger Madsen, Vardevej 63, 60 år.

Maj: 2. Fru Misse Stobbe, 80 år. - 5. Fru 
Tinne Stampe, Nørregade 51, 50 år. - 7. 
Fhv. gårdejer Jens Boj sen, Engsiggade 6, 80 
år. - 16. Fru Marie Jensen, Lindeallé 10, 50 
år. - 17. Fru Dagny Klemmensen, Vrå, 70 
år. - 23. Overmontør Johs. Nielsen, Nygade 
18, 75 år. - 25. Fru Kirstine Hansen, Jern
banegade 16, 80 år. - 26. Niels Homann, De 
gamles Hjem, 85 år. - 27. Kamma Sørensen, 
Jordbruget, 50 år.

Juni: 15. Anna Jansen, Voldgade 13, 50 år.
- 26. Peder Madsen, Mellemgade 7, 80 år. - 
27. Ejnar Nielsen, Østergade 45, 75 år. - 30. 
Ingrid Pedersen, Holstebrovej 38, 50 år.

Juli: 5. Martin Lauridsen, Østre Allé 16, 80 
år. - 7. Viggo Ager, Nattergalevej 6, 50 år.
- 28. Ingeborg Solsø, Lærkevej 1, 75 år. -
30. Ejnar Damgaard, Ballerup, tidl. Skjern, 
75 år. - 31. Kirsten Mikkelsen, Plejehjem
met Klokkebjerg, 90 år.

August: 5. Indremissionær H. O. Bechmann, 
Nygade 32, 70 år. - 6. Julius Muldbjerg, 
Finderupsvej 6, 60 år. - 7. Gdr. Jens Jep
sen, Marup, 80 år. - 13. Fabrikant Andreas 
Mathiasen, Engtoften 16, 80 år. - 18. Chr. 
Andersen, Klostervej 6, 60 år. - 20. Fru Ma
rie Hindhede, Vestergade 7, 80 år. - 24. 
Forsikringsinspektør Richard Hjorth, Var
devej 64, 60 år. - 25. Bankdirektør J. Iver
sen, Engtoften, 50 år. - 26. Jens Byskov, De 
gamles Hjem, 70 år.

September: 2. Henriette Thorup, Nylands
vej 13, 80 år. - 8. Kristen Bilberg, Rylevej 3, 
70 år. - 13. Otto Richard Biltoft Christen
sen, Engsiggade 5, 50 år. - 16. Signe Kirke- 
gaard, Svalevej 4, 80 år. - 19. Fhv. foto
handler Robert Nielsen, Nylandsvej 31 A, 
70 år. - 20. Fhv. malermester R. Rostrup, 
Skolegade, 80 år. - 23. Hans Oluf Risvig, 
Nylandvej 15, 50 år. - 24. Gdr. Kr. Jepsen, 
Marup, 50 år.

Oktober: 4. Fru Edna Flinker, Langagervej 
29, 60 år. - 5. Fru Elisabeth Nickels, Lun
devej 20, 80 år. - 6. Fru Elna Clausen, Ma
rupvej 1, 60 år. - 8. Tidl. forstander Helge 
Drewsen, Bredgade 11, 75 år. - 10. Salgs
chef Orla Clausen-Pedersen, Regionskonto
ret i Skjern, 50 år. - 13. Peder Pedersen, 
Lundevej 1, 60 år. - Chr. Homann, Trane
vej 1, 60 år. - 19. Eskild Bollerup, Råbjerg, 
60 år. - 21. Amanuensis v. Århus universi
tet A. Dixen, tidl. Skjern, 60 år. - 30. Over
lærer J. Hedegaard Christensen, Byskolen, 
65 år.

Udnævnelser
December 1972: Bjarne Bavnehøj, Skjern 
Bank, udnævnt til fuldmægtig i Jydske Bank 
i Frederiks.

Februar 1975: 1. Sognepræst Sv. Ebbe Ja
cobsen, Tarm, udnævnt til provst for Skjern 
provsti.

Marts: 1. Postkontrollør Erik Lange Just, 
Odense, tiltræder som postmester i Skjern.

April: 1. C. W. S. slagteriets ejendom med 
udsalg overtaget af bestyrer siden 1945 slag
termester Leo Andersen og fru Mette.

Maj: 1. Inger og Torben Stochfleth, Bra
brand, tiltræder som bestyrerpar på Skjern 
KFUM.

Juli: 1. Skjern Byråd har med virkning fra 
l.juli ansat bibliotekar Ninna Møller, Lyng
by, ved Skjern Bibliotek.

August: 1. Ledende skoleinspektør Kristian 
Kristensen, Skjern, er ansat som skoledirek
tør ved Skjern kommunes skolevæsen. - 1. 
Lærer Inger Frank udnævnt til skolekonsu
lent for Skjern-Egvad-Åskov kommuner. - 
1. Agronom Anders E. Christensen ansat 
som assistent hos konsulent A. Høegh.

September: 1. Overpostbud Børge V. Jen
sen, Pilealle 14, udnævnt til kontorpakme- 
ster på Skjern Postkontor. - 1. Bestyrelsen 
og repræsentantskabet for A/S Skjern Bank 
har ansat den 36-årige kontorchef Jens 
Lundøe Poulsen, Mariager og Omegns Bank, 
som direktør i Skjern Bank. - 11. Knud 
Søndergaard, Borris, er valgt til distriktsdi
rektør for Bølling-Nr. Herreders Brandassu- 
ranceforenings 3. distrikt, der omfatter Bor
ris, Skjern, Stauning, Dejbjerg, Hanning og 
Finderup.
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Oktober: 1. Bankassistent Anders Herlev 
Smed Nielsen er udnævnt til fuldmægtig i 
Skjern Bank. - 1. Øvelsesskolelærer Kurt 
Emil Hougesen, Esbjerg, ansat som vice
skoleinspektør ved Byskolen. Der var 12 an
søgere til stillingen. Fru Ida Hougesen er an
sat ved Kirkeskolen som lærer.

Eksaminer
December 1972: Robert Lyder Andersen 
har bestået eksamen i driftsteknik på Odense 
tekniske Skole.

Juni 1973: Studentereksamen fra Vestjysk 
Gymnasium i Tarm: Vibeke Billeskov Ager, 
Allan Agerbo, Søren Hauge Andersen, Poul 
Astrup Christensen, Anne Grene, Arne 
Holmgaard, Jens Hasager Kirk. - På Her
ning Handelsskole har Preben Hørsted Kri
stensen, Irisvej 8, og Bent Pedersen, Alkjær- 
sig, bestået 2-årig handelsgymnasium. - På 
Herning Seminarium har Lis Henriksen, 
Langagervej 9, og Hans Th. Bo Andersen 
bestået HF-eksamen. - Frk. Mette Rahbek, 
Alkjærsig, har bestået lærereksamen på 
Herning Seminarium. - Else Grethe Kjær 
har på Esbjerg Børnehaveseminarium be
stået eksamen som pædagog.

Juli: Poul Kjær har på Århus Arkitektskole 
bestået eksamen som arkitekt. - Eva Jørgen
sen, Skjern Margarinefabrik, har bestået 
lægesekretæreksamen med ug i alle fag. - 
Anette Hansen, Finderupsvej 18, har på 
Akademiet for lægesekretærer i København 
bestået eksamen som aut. lægesekretær. - 
Eksamen som merconom fra Skjern Han
delsskole: Sigvald Nielsen.

August: Bodil Dalgaard, d. af afd. bankkas
serer Aitzi D., har ved Københavns Univer
sitet bestået eksamen som cand. mag. i kri
stendomskundskab og engelsk.

Oktober: Poul Henning Byskov Jensen, s. af 
fru Ellen B. J., har bestået eksamen som 
bygningsingeniør med 1. karakter ved Inge
niørskolen i Horsens. -- Jørgen Storgaard, s. 
af gdr. J. P. S., har bestået eksamen som 
elektroingeniør med 1. kar. fra Århus Tek
nikum.

Svendeprøver
Marts 1973: 24. Svendeprøve i murerfaget 
er på Herning tekniske Skole bestået af: 
Bent Husted (Sv. Husted), Peter Jacobsen 
(H. Buusmann), Bent Astrup Jørgensen 
(Mads Homann), Axel Pedersen (Peer Mor
tensen).

April: Aksel og Bent Vestergaard, Lunde
vej 19, har bestået svendeprøve som tøm
rere med et meget fint resultat. De har lært 
hos henholdsvis N. P. Jensen & Søn, Astrup, 
og Arne Jensen, Stauning.

Maj: 23. Johan Nielsen, kokelev på Hotel 
Skjern, har på Ålborg tekniske Skole be
stået svendeprøve med et meget fint resul
tat. Han fik skolens flidspræmie.

September: Kurt Mathiasen, Alkjærsig, har 
bestået svendeprøve som automekaniker.

Jubilæum
November 1972: 1. Dinna Christensen, 25 
år som husbestyrerinde hos Chr. Lauridsen, 
Holstebrovej 30. - 18. Dansk Landbrugs 
Andels Maskinindkøb 25 års jubilæum. - 
23. Formanden for Håndværkerforeningen 
og Teknisk Skole, fabrikant Heiberg Mor
tensen 25 års forretningsjubilæum.

December 1972: 1. Kedelpasser Aage Hede- 
gaard, Irisvej 2, har været kedelpasser på 
Skjern Tricotagefarveri i 25 år. - 15. Frisør 
Svend Madsen, Vestergade 5, 50 års forret
ningsjubilæum.

Februar 1973: 1. Børge Moelsby, Lærkevej 
2, 40 års jubilæum som postbud.

Maj: 24. Aage Nielsen, Tarm, 25 år ved 1rs. 
Abildgaard.

Juli: 1. Overportør F. Jensen, Holstebrovej 
4, 25 år ved statsbanerne. - 2. Damefrisør 
Mette Holm 25 års jubilæum som damefri
sør i Skjern.

September: 1. Bankdirektør E. Christiansen, 
Skjern Bank, 50 års jubilæum i banken. - 
1. Knud Nielsen, Østergade, trækker sig til
bage efter 35 år i FDF. deraf mange som le
der. - 22. Børnehjemmet Rosengården 50 
års jubilæum.

Oktober: 1. Fuldmægtig Erna Knudsen, 40 
års jubilæum ved Skjern Kommune. - 1. 
Lagerforvalter Magnus Sørensen, Vestergade 
57, 25 års jubilæum i Banks Tømmerhandel. 
- 16. Strandbygaards Bogtrykkeri 75 års ju
bilæum.
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Døde

September 1972: 14. Syerske Maren Jesper
sen, Bredgade 62, 81 år. - 17. Arbejdsmand 
Kristen Fældt, Østre Allé 46, 57 år.

November 1972: 4. Malermester Knud An
dersen, Skolgade 3, 50 år. - 6. Mariane Thy- 
gesen, De gamles Hjem, 86 år.

December 1972: 7. Fhv. gdr. Johannes Ja
cobsen, Lundevej 11, 66 år. - 15. Pensionist 
Karl Vilhelm Christensen, Vestergade 6, 70 
år. - 24. Fhv. førstelærer Viggo Benedikt 
Bendtsen, De gamles Hjem, 96 år. - 24. Mu
rerarbejdsmand Jens Madsen Kjær, Varde
vej 65, 60 år. - 25. Enkefru Andrea Abe- 
lone Rohde, Plejehjemmet Klokkebjerg, 61 
år. - 30. Fhv. repræsentant Jens Jacobi Niel
sen, Kongevej 62, 74 år.

Januar 1973: 4. Fru Signe Marie Madsen, 
Langagervej 11, 73 år. - 8. Skovarbejder 
Niels Peter Christensen, Østre Allé 26, 79 
år. - 15. Enkefru Nelly Kristine Graversen, 
De gamles Hjem, 79 år. - 19. Fhv. lager
ekspedient Mads Fasterlund Knudsen, De 
garnis Hjem, 76 år. - 22. Fhv. ingeniør 
Georg Emilius Alexander Brask, Nattergale
vej 7, 73 år. - 23. Frk. Agnethe Thomsen, 
Parkallé 4, 75 år. - 24. Enkefru Else Ka
thrine Nielsen (Kousgaard), Vestergade 40, 
84 år. - 25. Frk. Gudrun Spang, Enghavevej 
37, 58 år. - 27. Fhv. arbejdsmand Kristian 
Bau Madsen, De gamles Hjem, 72 år. - 27. 
Fhv. murer Aksel Jensen Birk, Vestergade 
85, 79 år. - 28. Erik Fausing, Lundevej 1 A, 
79 år. - 30. Fhv. snedker Holger Jensen, 
plejehjemmet Klokkebjerg, 57 år.

Februar: 2. Enkefru Mariane Christensen, 
De gamles Hjem, 89 år. - 4. Fhv. banebe
tjent Knud Marius Knudsen, De gamles 
Hjem, 78 år. - 4. Klavcrbygger Steen Niel
sen, Ganer, 58 år. - 8. Fhv. fyrbøder Hans 
Kristian Markus Jensen, De gamles Hjem, 
88 år. - 11. Fhv. gdr. Jens Sigfred Øster- 
gaard, Albæk, 80 år. - 12. Fhv. gdr. Jens 
Clausager Sørensen Tylvad, De gamles 
Hjem, 72 år. - 14. Fru Karin Andersen, 
Klokkebjerge vej 5, 39 år. - 21. Enkefru Ka
ren Marie Christensen, Østre Allé 20, 67 år. 
- 22. Fhv. tømmerhandler Julius Holger 
Astrup, Østre Allé 33, 78 år. - 25. Fhv. ar
bejdsmand Jens Peder Lydersen, Vrå, 70 år.

Marts: 2. Fhv. arbejdsmand Martin Emil 
Ankersen, Østre Allé 24, 61 år. - 3. Fhv. 
vandmester Chr. Christoffersen, De gamles 
Hjem, 77 år. - 10. Fhv. gdr. Kristen Skriver

Kristensen, De gamles Hjem, 75 år. - 14. 
Fru Else Marie Margrethe Jensen, Nørre
gade 47, 91 år. - 17. Fru Laura Nielsine 
Henriksen, Engtoften 1 C, 74 år. - 19. Tho- 
masine Marie Katrine Sørensen, 80 år. - 20. 
Fhv. gdr. Svend Skrostrup Nielsen, Mel
lemgade 7, 77 år. - 23. Fhv. slagtermester 
Morten Jessen, Kongevej 1, 80 år. - 25. Fhv. 

ekspedient Niels Kristian Poulsen, Øster
gade 84, 58 år. - 29. Claus Jensen Bjerg. 
- 30. Kørelærer Karl Einar Kristoffersen, 
Chr. Hansensvej 11, 67 år.

April: 4. Enkefru Meta Kirstine Marie Niel
sen, Østergade 37, 62 år. - 4. Enkefru Laura 
Erika Bertelsen, Østervang 21, 72 år. - 17. 
Fhv. kæmner Axel Krusborg, Vardevej 54,

71 år. - 17. Frk Helga Cecilia Mortensen, 
Åhvile, 64 år. - 21. Enkefru Anna Johanne 
Ingeborg Johannesen, Tranbjerg, 72 år. - 
23. Fhv. lagerforvalter Henry Robert Adolf 
Carlsen, Østergade 24, 68 år. - 30. Fhv. gdr. 
Georg Andras Davidsen, Chr. Hansensvej 7, 
83 år.

Maj: 1. Fru Jensine Andrea Laursen, Bæk
gårdsvej 3, 80 år. - 16. Fru Ane Marie 
Pouline Christiane Helgaard, Åhvile, 77 år. 
-18. Fhv. mælkehandler Aage Emilius Niel
sen, Østre Allé 36, 75 år. - 25. Enkefru Ma
ren Vognbjerg, Engtoften IB, 92 år. - 25. 
Fhv. gdr. Søren Nielsn Olesen, De gamles 
Hjem, 86 år.

Juni: 3. Enkefru Ane Elisabeth Lauridsen, 
De gamles Hjem, 81 år. - 15. Fru Ester 
Elisabeth Larsen, Engsig, 57 år. - 23. Fhv. 
arbejdsmand Frederik Strandbæk, De gam
les Hjem, 73 år.



Juli: 17. Enkefru Hansine Nicoline Frølund, 
De gamles Hjem, 78 år. - 27. Fru Inger 
Kirstine Jensen, De gamles Hjem, 72 år. -
31. Fru Dorthea Kirstine Jensen, Plejehjem
met Klokkebjerg, 85 år.

August: 7. Specialarbejder Ove Toft Jessen, 
Marupvej 18, 20 år. - 13. Fru Jenny Vest
bjerg Kristensen, Fredensgade 68, 52 år. - 
15. Fhv. direktør Thyge Johannes Balslev 
Jørgensen, Vardevej 35, 70 år. - 17. Fru 
Ellen Kristine Thorsen, plejehjemmet Klok
kebjerg, 81 år. - 27. Sygeplejrske Agnes Kir
stine Jacobine Jensen, 73 år.

September: 1. Fru Jenny Slumstrup Nielsen, 
Grønningen 8, 81 år. - 2. Fhv. gdr. Christen 
Astrup Christensen, Storegade 20, 83 år. - 
7. Pens, lærer Sønderby, Birkallé 3, 81 år. 
- 7. Fhv. arbm. Niels Chr. Pedersen, Østre 
Allé 27, 70 år. - 9. Fhv. gdr. Morten Peder 
Skov Jacobsen, Kongevej 35, 82 år. - 15. 
Fhv. sygeplejerske Ane Kirstine Nielsen, 

Marupvej 20, 82 år. - 17. Bogholder Hans 
Oluf Risvig, Nylandsvej 13, 50 år. - 19. 
Marie Olivia Christensen, De gamles Hjem, 
72 år. - 22. Fhv. arbejdsmand Johs. Iversen, 
De gamles Hjem, 79 år. - 30. Fagforenings
formand Vagner Emil Foged, Østervang 25,

63 år. - 30. Fhv. banearbejder Ejnar Tho- 
rup, Vardevej 96, 72 år.

Oktober: 5. Fru Mariane Bonde, Lundevej 
24, 76 år. - 11. Fhv. gdr. Anders Kristian 
Faartoft, Østervang 12, 66 år. - 11. Fhv. 
gdr. Niels Ejnar Nielsen, plejehjemmet 
Klokkebjerg, 75 år. - 17. Fhv. slagteriarb. 
Knud Knudsen, Mellmgade 7c, 79 år. - 29. 
Pens, stationsbetjent Aktor Andreas Ander
sen, Fredensgade 78, 81 år.
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Vi leverer 
kvalitetstryksager i flere farver 
i bogtryk og offset 
med vore moderne 
maskiner

J. Strandbygaards Bogtrykkeri Akts.
Skolegade 4 . 6900 Skjern . Tlf. (07) 35 00 22 & 35 04 22




