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Et apotek kom hertil
Af Elisabeth Strandbygaard

Apoteket i Skjern har næste år ek
sisteret i 60 år. Den første bevilling 
til et apotek i Skjern blev givet den 
27. april 1921. Forud for denne 
mærkedag i Skjern Apoteks historie 
gik 83 års ønsker og søgen om et 
sådant. Disse 83 år er baggrunden 
for denne artikel.

Omkring 1838
Første gang et apotek på egnen imel
lem Ringkøbing og Varde kom på 
tale var i 1838. Ansøgningen var 
dengang foranlediget af kompagni
kirurg, cand, pharm. H. W. Ran- 
drup, Fredericia. De forskellige au
toriteter tilsluttede sig tanken om et 
apotek på denne øde egn med de 
uendelig dårlige veje.

Apotekerne i Ringkøbing og 
Varde frygtede, at der kom et apo
tek midtvejs. I deres meget kraftige 
indsigelse gjorde de gældende, at 
deres omsætning ville lide betyde
lige tab. Indsigelsen fik den tilsig
tede virkning, og apotekerbevillin
gen blev afslået.

Selvom der endnu ikke var en 
læge på egnen, var der mange kloge 
mænd og koner, og disse lagde ikke 
skjul på, at de kunne mere end de
res »Fadervor«. For at overbevise 
folk om deres »klogskab« var den 
tilrådede medicin ofte ledsaget af 
hemmelige budskaber om slemme 
mennesker, der havde forvoldt syg
dommen, det kunne f. eks. være en 
ondsindet nabo.

Den nærmeste læge boede i Varde 
4 mil fra Skjern. Han blev kun hen
tet i yderste nød, og da var det ofte 
for sent. Troen på lægen var ikke i 
høj kurs, og det hændte da også, at 
lægen fik skylden for et dødsfald. 
Når lægen skulle hentes i Varde, 
skulle fire vogne afsted. Den første 
vogn hentede lægen og kørte ham 
et stykke til et nærmere aftalt sted, 
der var så den næste vogn, og såle
des afløste den ene vogn den anden.

Seks år senere - i 1844 - søgte 
flere af egnens sogneråd om at få 
oprettet et apotek på egnen. Sund
hedskollegiet, som var den øverste 
medicinale autoritet frem til 1907, 

frarådede, at der oprettedes et apo
tek på egnen, og nu blev der hen
vist til, at der var oprettet et nyt 
apotek i Grindsted to år tidligere, 
og grundlaget for at et selvstændigt 
apotek på egnen omkring Skjern Ä 
skulle kunne bestå var nu helt væk.

Krigen
Da rygterne om at »slaverne« var 
brudt ud under krigen 1848-1850, 
samledes bønderne ved Skjern Bro. 
Kommandoen var ikke så velorga
niseret og dertil særdeles mangel

Skjern apotek 1933.
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fuld, derfor havde heller ikke alle 
fået deres lanser med. Der fortæl
les om en bonde, der således havde
en »Plejeslawl« med. Da han blev 
spurgt om, hvad han ville bruge 
den til, svarede han: »Aah, a kan 
jo ett gyer ret møj, o saa tænkt a, 
te a kund da gaa omkring o slaa 
dem ihjel, der ett vaa ret døh.« Han 
fik ikke lejlighed til at bruge den, 
da slaverne udeblev.

Krigen var forbi, og ønsket om 
et apotek dukkede atter op. I 1851 
søgte således størstedelen af sogne
rådene fra Bølling og Nørre Herre
der om at få en apotekerbevilling, 
og som argument blev anført, at 6- 
7000 af egnens befolkning havde 
3-4 mil og derover til nærmeste 
apotek. Da man ydermere havde 
fået en læge på egnen, ville det 
være en lettelse for befolkningen at 
få et apotek.

Brevposten var blevet sat i sy
stem. I 1848 meddelte Skjern Post
kontor, at man havde fået fast af



gang af brevpost om lørdagen fra 
Kolding over Ribe via Skjern til 
Holstebro, og torsdag gik brevpo
sten den modsatte vej.

Ansøgningen om en apotekerbe
villing, der således var sendt med 
post til København, fik apoteker 
Helms i Varde til at reagere. Han 
gjorde gældende, at såfremt der 
kom et apotek på Skjern/Tarm-eg- 
nen, måtte det blive et hjælpeapo
tek tilknyttet hans apotek i Varde, 
ellers ville det gøre stor skade på 
hans virksomhed. Et hjælpeapotek 
er en filial af hovedapoteket, hvor 
der er ansat en farmaceut som be
styrer. Apotekeren ejer begge apo
teker.

Frem til medicinalreformen i 
1914 var Danmark inddelt i 11 fy- 
sikater, hvis øverste embede var be
sat af en embedslæge, stiftsfysikus.

Stiftsfysikus Kjær anbefalede an
søgningen fra 1851. Han fandt det 
ikke bare nødvendigt, men også øn
skeligt. Da der herskede tvivl om, 
hvorvidt apoteket skulle ligge i 
Skjern eller Tarm, anbefalede han 
det sidstnævnte. Dertil var der 
flere grunde. På den tid var egnen 
omkring Tarm bedre bebygget og 
befolkningen større. Desuden havde 
Skjernborgerne nærmere til Ring
købing, end Tarmborgerne havde 
til Varde. Skjernborgerne ville altid 
kunne komme til Ringkøbing, hvor 
der var et apotek, derimod kunne 
det volde problemer for Tarmbor
gerne at komme til Skjern, hvis der 
kom et apotek der, da passagen 
over broerne var særdeles usikker. 
Derfor Tarm og da som et hjælpe
apotek til Varde, idet dette ville 
lide større skade på omsætningen 
end Ringkøbing.

Amtmand Schulin anbefalede og
så apotekeransøgningen, dog fandt 
han Skjern mere hensigtsmæssig. 
Der var både tinghus og postekspe
dition og således et samlingssted 
for befolkningen både syd og nord 
for åen. Desuden lå Skjern kun en 
halv mil fra Tarm. Med hensyn til 
ejerforholdene anså han det for bil
ligst, hvis et tredje apotek blev en 
filial af både Varde og Ringkøbing 
apoteker. Hvis dette ikke lod sig 
praktisere, da at de to apotekere 
solgte retten til en tredje.

Den 20. september 1851 anbefa
lede Sundhedskollegiet, at der op
rettedes et selvstændigt apotek med 
personligt privilegium og ret til at 
handle med købmandsvarer. Kolle
giet turde ikke udtale sig, om det 
skulle ligge i Tarm eller Skjern, 
men overlod denne afgørelse til Ju

stitsministeriet. Apoteket skulle ikke 
have tilknytningsforhold til hver
ken Varde eller Ringkøbing, men 
bevillingen skulle opslås til fri kon
kurrence.

Ansøgningen var godkendt ved 
kgl. resolution af den 9. december 
1851. Derefter kunne der oprettes 
et nyt selvstændigt apotek i Bølling- 
Nørre Herreder, Ringkøbing Amt, 
med personligt privilegium og han
delsret som købstadsapotek.

»Den nye Bevillingshaver skulde 
svare en fast Rekognition og udrede 
en Trediedel af med Apotekets aar- 
lige Visitation forbundne Omkost
ninger.«

Denne rekognition, afgift, som 
var indført af H. C. Ørsted, der var 
pharmaceut, skulle erlægges til Po
lyteknisk Læreanstalt og/eller til 
byens fattighus. Ikke alle apotekere 
på den tid skulle svare rekognition.

På den tid eksisterede reelle pri
vilegier og personlige privilegier. 
Forskellen mellem disse var, at ved 
de reelle privilegier havde apoteke
ren fuld frihed til at sælge sit apo
tek til hvem, han ønskede, som var 
pharmaceut. Et personligt privile
gium, som vi kender idag, opslås 
ledigt, og sundhedsmyndighederne 
besætter stillingen. Handlen med 
apoteket og varelager afgøres mel
lem de to apotekere.

Om apoteket skulle ligge i Skjern 
eller Tarm, ville Justitsministeriet 
ikke træffe beslutning om, men 
overlod til bevillingstageren at væl
ge placeringen. Apoteket skulle 
været åbent inden et år fra bevil
lingsdatoen. Privilegiet blev opslået 
ledigt den 24. december samme år, 

Apoteksejendommen i Tarm indtil apotekets flytning i 1896.

og den første bevilling blev udstedt 
den 29. februar 1852 til cand. 
pharm. N. C. E. Rasmussen.

Ville ikke have apotekeren 
på sognet
På den tid var jordløse huse ikke 
velset på egnen af den simple grund, 
at bønderne var overbevist om, at 
man før eller siden skulle forsørge 
folk fra den slags jord og kvægløse 
hjem. Fattighusene havde mange af 
den slags folk.

N. C. E. Rasmussen var tilbøje
lig til at foretrække Skjern som bo
plads. Han ville gerne have bygge
grund nær Skjern Bro, men det vi
ste sig at være umuligt, fordi ingen 
ville sælge til ham. Som sidste ud
vej henvendte han sig til en enke
kone, der havde en god gård med 
sandede agre og gode enge: »O hwa 
skuld der saa bygges paa den 
Grund?« forhørte konen sig. »Jo, 
det var da et Apotek.« »Du kan ett 
købe. Vi skal ett ha flere af de her 
jordløse Huse!«

Senere bemærkede hun om Sa
gen: »Han vil ett hold Kreaturer. 
Han vil kyew Fløed, vil han. Men 
det laver vi nu Smør af, saa det vil 
vi ett sæel. - Der kund jo for Re
sten ou væer Faaer for, te han ku 
go o æ Sown! Hwa skal vi mæ en 
Abbeteger?«

Der var derfor ikke noget valg 
for apoteker Rasmussen, så han hen
vendte sig til Tarm. Her var man 
mere villig. Sognefoged Bojle Ole
sen, Tarm, tilbød apotekeren den 
jord, som han gerne ville have. Hvad 
man ikke vidste dengang var, at 
apoteker Rasmussen blev et stort
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Den nuværende apoteksbygning i Tarm, opført 1896.

gode for Tarm by. To år efter at 
apoteket åbnede i 1852, flyttede 
lægen, som dengang boede i Skjern, 
til Tarm. Apoteker Rasmussen leve
rede billig jord til det private syge
hus, som blev opført i 1886. Grun
den til epidemisygehuset skænkede 
han.

Apoteker Rasmussen byggede 
apoteket på hjørnet af Kirkegade 
og Storegade og kaldte det »Tårum 
Apotek«. På den tid var der flere 
benævnelser for byen. På et gam
melt tysk kort hed byen Tramby. 
I byen brugte man selv benævnel
sen Tårum, således Tårum Skole. 
Kort tid efter apoteket var bygget, 
opstod der voldsom strid imellem 
postmesteren og herredsfuldmægtig 
H. F. Lybecker i Skjern på den ene 
side og lærer f. Rasmussen og apo
teker N. E. Rasmussen på den an
den. »Sagen kom til højere ved
kommendes Afgørelse, og det havde 
til Følge, at Byens officielle Navn 
for Fremtiden skulde være Tarm.«

Jernbanen kom med nye tider 
Apoteket i Tarm blev ledigt i 1895, 
men allerede i 1877 fik apoteker 
Rasmussen lov til at ansætte en be
styrer på grund af svagelighed. Be
styrer blev cand, pharm. Jens An
dersen, som siden fik apotekerbe
villingen i 1885, da apoteker Ras
mussen døde. Apoteker Jens An
dersen byggede det nuværende apo
tek i Tarm i 1896.

Apotekerskiftet i Tarm forsøgte 
Skjern at udnytte. Sognerådene i 
Bølling-Nørre Herred søgte med 
Skjern i spidsen den 6. juli 1895 
om, at Tarm Apotek måtte blive 
flyttet til Skjern. Egnen havde gen

nemgået en stor udvikling efter, 
den »Vestjyske Længdebane« var 
kommet og havde fået knudepunkt 
i Skjern fra 1875.

Ansøgningen fra 1895 gav ud
tryk for, at man havde fundet val
get af placering i 1851 meget uhel
dig, og man anmodede i skrivelsen 
om at få apoteket i Tarm flyttet til 
Skjern. Her havde man en bedre 
forbindelse med oplandet, end man 
havde i Tarm. For at tilgodese be
boerne syd for Tarm anmodede 
man om at få oprettet et hjælpeapo
tek i Ølgod under Skjern Apotek.

Distriktslægen i Tarm frarådede 
en flytning, og som argument skrev 
han: »Tarm er det heldigst belig
gende Sted for Befolkningens Fler
tal, at det er mest centralt belig
gende i forhold til Naboapotekerne, 
at Apotekets Eksistens i Skjern 
vilde blive tvivlsom, at Sygehusene 
ere beliggende i Tarm, og at For
bindelsen nordfra med Tarm er 
særdeles god.«

Fysikatet, herredsfogeden og amt
manden frarådede alle en flytning 
af apoteket i Tarm.

Apoteker Jens Andersen, Tarm, 
fik den 24. juli 1906 tilladelse til at 
oprette et håndkøbsudsalg i Skjern. 
Han fik det i Jernbanegade, dér 
hvor Materialisten idag har til huse.

Borris går egne veje 
Apotekerbevillingen i Tarm blev 
ledig i 1908, da afløstes apoteker 
Jens Andersen af apoteker Søren 
Bang. I Skjern benyttede man sig 
atter af ejerskiftet og søge den 8. 
maj 1908 om, at apoteket i Tarm 
måtte blive flyttet til Skjern, og 
denne gang forsøgte man med en 

alternativ og blød linie, idet man 
anmodede om, at hvis apoteket ikke 
kunne blive flyttet til Skjern, om 
der da kunne oprettes et hjælpeapo
tek i Skjern under Tarm Apotek i 
stedet. Ansøgningen blev anbefalet 
af omegnens sogneråd samt en ræk
ke sygekasser, som var blevet op
rettet i 1892 i sognene.

Borris Borgerforening søgte på 
samme tid - den 25. maj 1908 - 
om at få apoteket i Tarm flyttet til 
Borris. Denne ansøgning blev anbe
falet af Borris og Faster Sogneråd.

Begge ansøgninger mødte mod
stand ikke bare lokalt i Tarm og 
Lønborg, men også Ringkøbing Fy
sikat og Bølling-Nørre Herreders 
kontorer. Ringkøbing Amt valgte at 
være imødekommende overfor tan
ken om et hjælpeapotek i Skjern 
under Tarm. Fra amtet foreslog 
man, at den nye bevillingshaver i 
Tarm måtte oprette et hjælpeapotek 
i Skjern, når de økonomiske for
hold tillod det. Et sådant tilsagn 
blev givet den 24. oktober 1908. 
Dette blev dog aldrig en realitet, 
idet Sundhedsstyrelsen den 19. no
vember 1909 anmodede om, at det 
givne tilsagn blev trukket tilbage, 
da apoteker Bang endnu ikke havde 
benyttet sig af det, og »fordi det 
synes uheldigt saaledes at gøre Ord
ningen af Apotekerforholdene i en 
Egn afhængig af en enkelt Mands 
Forgodtbefindende, ligesom Sund
hedsstyrelsen i al Almindelighed 
maa fraraade, at Oprettelsen af 
Hjælpeapoteker støttes ud over det 
strengt fornødne, i hvilken Hen
seende, med Hensyn til den forelig
gende Sag, henvises til, at den Mu
lighed stadig er under Overvejelse, 
om der kunde bestaa et selvstæn
digt Apotek i Skjern.«

Efter denne udtalelse tilbage
kaldte Justitsministeriet det tilsagn 
om hjælpeapotek i Skjern, som apo
teker Bang aldrig havde nået at ud
nytte.

Borris havde fået afslag på an
søgningen, men det stillede man sig 
ikke tilfreds med i Borgerforenin
gen. De søgte atter om oprettelse af 
et apotek i Borris stationsby den 6. 
maj 1909. Ansøgningen fik afslag 
den 5. maj 1910.

Sundhedsstyrelsen og 
Justitsministeriet uenige
Tiden gik, og behovet for et apotek 
i Skjern var til stede. Skjern Sogne
råd søgte derfor den 30. november 
1915 om at få en apotekerbevilling. 
Denne gang var ansøgningen anbe
falet af sognerådene samt kredslæ
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gen i Tarm, amtslægen i Ringkø
bing, amtmand og amtsråd under 
den forudsætning, at apotekeren i 
Tarm blev holdt skadesløs ved en 
forflyttelse.

Sundhedsstyrelsen var ikke over
bevist om, at en flytning var påkræ
vet. I en skrivelse den 16. juni 1916 
gav de udtryk for deres betænkelig
hed. Hvis der kom et selvstændigt 
apotek i Skjern, ville Tarm Apotek 
miste det halve af omsætningen, og 
det ville betyde en betydelig sub
vention, hvilket betyder en sikret 
mindste indtægt. Selve den bygning, 
hvori der blev drevet apotek, ville 
falde betydeligt i værdi, og dette 
tab ville falde på apotekeren alene. 
De ca. 2.100 beboere i Skjern havde 
let adgang til medicin, gjorde Sund
hedsstyrelsen gældende; der var 
gode landeveje imellem byerne, der 
var hyppige togforbindelser, der var 
et håndkøbsudsalg i Skjern, og man 
havde desuden en læge i byen, der 
distribuerede medicin. Foruden alle 
disse argumenter påtalte Sundheds
styrelsen, at det var noget ganske 
uhørt, at man på landet oprettede 
et nyt apotek kun 5 km fra det nær
meste. Sundhedsstyrelsen ville ikke 
anbefale, men bemærkede, at der 
var grund til at overveje, om apote
ket i Tarm skulle flyttes til Skjern, 
når apoteket engang blev ledigt.

fustitsministeriet ville ikke vente 
på et apotekerskifte i Tarm. En må
ned efter Sundhedsstyrelsens nej 
gjorde man i en skrivelse opmærk
som på, at man allerede nu agtede 
at oprette et apotek i Skjern. Ju
stitsministeriet bad Sundhedsstyrel
sen om, at forespørge apoteker 
Bang i Tarm, om han ønskede at 
flytte til Skjern. Apoteker Bang 
svarede igennem amtslægen, at han 
ikke var interesseret i privilegiet i 
Skjern.

Den kongelige resolution
Sagen lå stille hen til august 1920. 
Da anmodede Justitsministeriet 
Sundhedsstyrelsen om en udtalelse 
vedrørende oprettelse af et apotek 
i Skjern. Justitsministeriet ville 
gerne vide, om et apotek på nuvæ
rende tidspunkt var tiltrængt. Der
til svarede Sundhedsstyrelsen i ok
tober samme år, at tiden var inde, 
og man foreslog, at så snart apote
ker Bang blev forflyttet fra Tarm, 
kunne man oprette et apotek i 
Skjern. Justitsministeriet svarede 
tilbage, at man ikke havde i sinde 
at vente, og Sundhedsstyrelsen 
kunne straks meddele apoteker 
Bang, at Justitsministeriet havde til

Apoteker Chr. Vogensen.

hensigt at oprette et apotek i Skjern 
den 1. april 1922.

Apoteker Bang, Tarm, ville ikke 
blandes ind i et apotekerforhold 
med Skjern, så han søgte væk og 
fik bevilling til Fasan Apotek på 
Frederiksberg den 8. april 1921. 
Dette meddelte Sundhedsstyrelsen 
Justitsministeriet den 23. april 1921 
og forespurgte om, hvorvidt man 
nu fandt tidspunktet belejligt til at 
oprette et apotek i Skjern.

Justitsministeriet fandt tidspunk
tet belejligt, og allerede den 27. 
april 1921 oprettedes ved kongelig 
resolution et nyt personligt privili- 
geret apotek i Skjern Stationsby, 
Ringkøbing Amt. Den 3. maj 1921 
blev privilegiet opslået ledigt. Den 
første bevilling blev givet til cand. 
pharm. Jens Chr. Vogensen, Oden
se, den 29. juli 1921.

Tarm Apotek kommer ikke mere 
ind i historien om Skjern Apoteks 
videre forløb, derfor slutter Tarm 
Apoteks historie af her med at op
lyse, at cand, pharm. Alfred lnger- 
slev fik bevilling til Tarm Apotek 
den 13. juni 1921.

Slog sig ned uden for byen 
Apoteker Jens Chr. Vogensen kom 
fra en stilling som provisor i Odense. 
Med sig havde han fru Ellen og tre 
børn.

Genvordighederne for Skjern 
Apotek var ikke ovre, fordi bevil
lingen var givet. Ingen ville sælge 
en grund til apotekeren i byen, 
bortset fra Skjern Bank, som ikke 
var så økonomisk godt kørende. 
Det var med velberådet hu, at 
Skjern Bank tilbød bygningen til 

apotekeren. De havde så til hensigt 
at bygge på pladsen foran helt op 
til Bredgade. Apoteket ville ved en 
sådan udvikling være blevet luk
ket helt inde. Prisen på 40.000 kr. 
var uhyggelig, især når bygningen 
i den stand og udformning den var 
i ikke kunne bruges til apotek. Der 
var ikke kælder under bygningen, 
hvilket dengang var uundværligt 
for et apotek. I stedet måtte apo
teker Vogensen tage imod tilbud- 
det fra læge Riiskjær, idet han 
solgte en del af sin grund fra. Et 
stykke, som ligger imellem læge
boligen (nu læge Rimestad) og 
Skjern Realskole (nu Cirklen).

Den 31. december 1922 åbnede 
apoteker Vogensen apoteket i 
Skjern.

Frugttræer på Skjern-egnen er et 
nyere fænomen. Købmand Chr. 
Hansen plantede de første frugt
træer i Skjern 1875. Når han pluk
kede de sjældne frugter fra træerne, 
var det for ham en lige så utrolig 
oplevelse, som hvis vi skulle plukke 
citroner fra træer i haven. Disse 
første træer modstod det hårde og 
barske klima. Chr. Hansens have 
strakte sig dengang fra forretnin
gen, hvor nu købmand C. Jensen 
driver sin forretning, til ned bag 
det gamle apotek. Da apoteker Vo
gensen kom til Skjern, trivedes de 
gamle frugttræer bagest i apoteker
haven, og de gav store mængder 
frugt.

Bygningen blev tegnet af arki
tekt Jacobsen, Odense. Før restau
reringen af Odense Teater, som 
han også tegnede, var de to bygnin
ger meget lig hinanden.

Om ejendommens indretning kan 
man læse i Farmaceutisk Tidende 
ved privilegieopslaget i 1938:

Skjern apotek set fra haven med 2 storke 
på skorstenen.
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Affotografering af Borris sogneråds forhandlingsprotokol fra 1895.

»Apotekerbygningen, der er 16 
Aar gammel, ligger paa en Grund 
på ca. 1900 Kvadratalen, der er ud
stykket af Lægeboligens Grund. 
Bygningen, der præsenterer sig 
smukt, har Facade paa ca. 9,4 Me
ter og en Dybde paa ca. 13,3 Me
ter. Den rummer Lokaler for Apo
teket og Privatbolig for Apoteke
ren. Recepturen ligger bag Offici
net og har Vinduer mod Syd. Bag 
Recepturen ligger analytisk Labo
ratorium, hvortil der er Adgang fra 
en Korridor, der fører til Material
kammer og Urtekammer samt til 
Laboratoriet, som har Vinduer mod 
Nord. Fra nævnte Korridor fører 
en Dør til Hovedtrappe, ad hvilken 
der er en Nedgang til Apotekets 
Kælder, der er høj, rummelig og 
lys. Der er indlagt Gas, Vand og 
Elektricitet. Ejendommen er udsty
ret mod Centralvarmeanlæg, og der 
er WC i Bygningen. Der findes 
gammel Have med mange Frugt
træer, og der er plantet kraftigt 
Læbælte mod Vest. Ejendomsskyl
den er Kr. 65.000. Ejendommen til
hører Apoteker Chr.Vogensen.«

Ejendommen, som havde kostet 
10.000 kr. for grunden og 60.000 
kr. at opføre i 1921, blev solgt for 
80.000 kr. i 1938.

Efter overtagelsen af apotek og 
ejendom lod apoteker Preben Kjær 
(Vogensens efterfølger) samtlige ar
bejdslokaler modernisere. Af de 
derom visitatsprotokoller gjorte an
mærkninger skal anføres:

»Officinet fik nyt Vindfang og 
ny Skranke med Montre; i Labora
toriet indrettedes nyt moderne Skyl
lerianlæg, Laboratoriets Træinven
tar blev fornyet, Væggene beklædt 
med fliser, ny Specialitetskælder 
indrettedes. Flasker og Standglas i 
Kælder og Materialkammer fornye
des, forskellige moderne tekniske 
Hjælpemidler, saasom Anskaffelse 
af elektrisk Tørreovn, Skrivema
skine m. m. Samtlige Lokaler er 
blevet istandgjorte, og Apoteket 

fremtræder herefter som særdeles 
velholdt og tidssvarende.«

Den lange vej til apoteket
Apoteker Vogensen fik således op
ført en smuk bygning, som var ka
rakteristisk for den tids byggestil. 
Haven med de sjældne frugtgi
vende træer og.*elmetræer op mod 
jernbanen som læ mod vestenvin
den. Men apoteker Vogensen løb 
ind i ærgrelser, som kunne få ham 
til at flyve i flint, når han blev min
det om det. Det gjorde han tit, når 
folk, som kom fra rutebilstationen, 
satte sig i stolene i officinet og suk
kede over den lange vej, de måtte 
gå for at komme på apoteket.

Apoteker Vogensen fik bevilling 
til Set. Nicolai Apotek i Svendborg 
den 25. maj 1938.

Skjern Apotek er en realitet, og 
her skal i hurtig rækkefølge næv
nes de, som har været apotekere i 
Skjern.

Gissur Preben Guldberg Kjær 

Skjern . Telefon 35 12 88

fik bevillingen efter apoteker Vo
gensen den 28. oktober 1938. Der
efter kom apoteker Karl Taastrup 
den 1. september 1947 frem til den 
1. juli 1955, hvor apoteker V. Holm 
kom til. Den 1. august 1973 over
tog fru Jytte Karmark Møller apo
teket, og hun har bevillingen i dag.

Den lange vej fra stationen blev 
ikke mere lang, da apoteket flytte
des til Tinghusvej i centrum den 1. 
august 1975. Bygningen ligger lidt 
apropos ikke bag Skjern Bank, men 
bag Sparekassen og med denne som 
bygherre.

Borris fik håndkøbsudsalg den 
3. september 1922 hos boghandler 
Mikkelsen, hvor det stadigt er. Om 
Borgerforeningen har ladet sig til
freds med dette, melder historien 
ikke noget om.

Kilder:
Dam og Schaeffers »De danske Apote

ker«.
»Hardsyssels Årbog«.
Jenny Alkjærsig: »Huse i Hederanden«.
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Om nogle af beboerne 
i Skjern sogn i tiden fra 
ca. 1780-1880
Af cand. jur. Karen Buchwald

Illustrationer: P. Ingolf Christensen

I 1645 bestemte Kong Christian IV, 
at alle præster skulle føre bøger over 
de af dem foretagne kirkelige hand
linger, dåb, vielser og begravelser. 
Der blev ikke givet særlige regler 
for, hvordan disse bøger skulle ind
rettes, så de ældste er uensartet ført. 
Kirkebøgerne blev opbevaret i præ
stegården og forelå kun i eet eksem
plar. Som følge heraf er mange 
gamle kirkebøger gået tabt ved 
brand og andre ulykker i præstegår
den. De bevarede kirkebøger er 
afleveret til landsarkiverne - for 
Nørrejyllands vedkommende til 
landsarkivet i Viborg, hvor også 
Skjerns ældste kirkebog findes. Den 
begynder i året 1707, så forud for 
dette tidspunkt kan man ikke finde 
oplysning om beboerne via kirkebo
gen.

En yderligere oplysningskilde 
kom imidlertid til i året 1787, hvor 
det bestemtes, at hele kongerigets 
befolkning skulle tælles op, og det 
kom til at påhvile præsterne at fore
stå tællingen i de enkelte sogne.

For Skjern sogn indsendtes såle
des »Optegning paa Folketallet i 
Schiern Sogn under Lundenis Amt, 
saaledes som det befandtes at være 
den 1. Julii 1787 tilligemed Forkla
ring om enhver Persons Stand, Em
bede og Nærings-Vei med videre«.

I denne fortegnelse er opført, 
hvilke gårde og huse, der findes i de 
enkelte dele af sognet, og hvem der 
boede der, altså for ca. 200 år siden.

Mange af beboerne vil man kunne 
følge gennem det følgende århun
drede ved at undersøge kirkebogen 
og de næste folketællinger, der i pe
rioden indtil 1880 fandt sted i 1801, 
1834,1845,1850,1855, 1860, 1870 
og 1880.

I det følgende vil det være nød
vendigt at begrænse sig til enkelte 
steder og deres beboere.

Sognets midtpunkt måtte vel den
gang være Lundenis Hovedgaard, 
det gamle kongelige lensslot, hvor 
de kongelige lensmænd havde sæde 
indtil 1660, da Lundenæs-Bøvling 

Amt oprettedes. Året efter, 1661, 
afhændede Frederik III Lundenæs, 
som siden da tilhørte private ejere.

På tidspunktet for folketællingen 
i 1787 ejedes gården af Kancelliråd 
N. Hansen til stamhuset Lønborg
gård.

Gårdens beboere er opført som 
nr. 1 på folketællingslisten således:

»1. Lundenæs Hovedgaard - 15 
personer: Sr. Niels Hansen, Hos- 
bonde, 54 Aar, Enkemand efter an
det Ægteskab, Cancelliraad og Pro
prietær. Botilde Hansen, hans Sø
ster, 58 Aar, Enke efter første Ægte
skab, forhen givt med Justitsraad 
Borresmidt i Viborg.« Desuden er 
opført 13 tjenestefolk.

Cancelliråd Niels Hansens hustru 
Laurentia Tygesen var død i juli 
måned 1779 på Lønborggård, og det 
kan tænkes, at enkemanden deref
ter er flyttet til Lundenæs. Da hans 
svoger i Viborg, Anders Borre
smidt, dør i 1781, har han vel til
budt sin søster, at hun kunne bo på 
Lundenæs, hvor der efter tjeneste
folkenes antal at dømme, var en ret 
stor husholdning. Den 7. september 
1792 dør Cancelliråd Hansen 63 år 
gammel, og efter hans død begynder 
»slagtningen« af den gamle hoved
gård.

Ved folketællingen i 1801 bor på 
Lundenæs Hovedgård: Bolette Han
sen, salig Borresmidts, 76 år, Justits- 
rådinde, som lever af pension, der

Skjem gamle præstegård i 1880’erne.

gives af gårdens ejer. Hun har to 
tjenestepiger og en kusk. Justitsråd- 
inden dør 14. oktober 1805 7914 år 
gammel, og ved folketællingen i 
1834 er der nu to gårde:

1. Hovedparcel (vestlige): Johan
nes Eybye, 55 år, forpagter. Maren 
Eybye, 47 år, hans kone. Deres 
børn: Hans Eybye, 20 år, skolelæ
rer, Nielsine Eybye, 18 år, Christian 
Frederik Otto Eybye, 16 år, Johan 
Peter Eybye, 14 år, Fritz Eybye, 10 
år, Caroline Louise Augusta Eybye,
4 år.

2. Hovedparcel (østlige): Niels 
Christian Seierup, 50 år, forpagter, 
Abel Marie Seierup, 46 år, hans 
kone, Andreas Peter Nielsen, 11 år, 
plejesøn.

I 1840 er såvel Seierup som Ey
bye endnu forpagtere af de to par
celler, men i 1845 er kun Johannes 
Eybye tilbage på Lundenæs, idet 
den østlige gård nu beboes af Ther- 
kild Christiansen, der er 29 år gam
mel, ugift og ejer af gården. Han 
har tre tjenestefolk.

I 1880 bor den nu 63-årige Ther- 
kild Christiansen med kone og 4 
tjenestefolk i Lundenæs, men den 
vestlige gård ejes af Niels Nielsen, 
der er født i Stauning. Han benæv
nes som husfader, gårdejer og pro
prietær og er gift med Petrea Lau
rence, født Christensen. De har 3 
børn: Elisabeth Marie, 7 år, Maren,
5 år, og Christen Smedgaard Niel
sen, 3 år. På gården er der 5 tjene
stefolk.

Præstegården
Et centralt punkt i sognet var præ
stegården, der i 1787 blev beboet af 
præsten Jens Jensen Bering. Han 
var født i 1727, var gift fire gange 
og fik i alt 18 børn. I 1761 blev han 
kaldet til sognepræst i Skjern, og 
her fødtes 14 af hans børn.

Han har ført kirkebogen med stor 
nøjagtighed og med en meget tyde
lig skrift. Han begynder sine kirke-
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Jens Berings gravsted på Skjern kirkegård øst for koret.

bogsindførsler med at opføre sine 4 
børn født i Gørding sogn. I 1783 
må han indføre i kirkebogen, at 
hans datter Cathrine Elisabeth er 
død, og han tilføjer: »Moderen døde 
den 3. Juli ill. Barselsseng. Datte
ren døde 8. Juli 7 Dage gammel - 
begge lagde i een Kiste og een 
Grav.«

Ret længe var præsten ikke alene, 
for den 28. august 1784 bliver han 
trolovet og den 3. oktober gift med 
Jomfru Ellen Catharine Christensen 
fra Ganer Møllegård. Forlovere var 
hr. Mourids Høyer i Nebel og hr. 
Ramsing til Dejbjerglund.

I 1787 opfører han sin husstand 
i præstegården således:

»Præstegaarden - 16 personer: 
Jens Bering, Hosbonde, 60 Aar, givt 
fjerde Gang, Sognepræst, Catharine 
Christensdatter, 27 Aar, Madmoder, 

givt første Gang, Laurids Bering, 7 
Aar, Birgitte Bering, 18 Aar, Dore- 
the Bering, 8 Aar, hans Børn af tre
die Ægteskab, Kirstine Bering, 2 
Aar, en Datter af sidste Ægteskab, 
Jørgen Lund, 52 Aar, ugift, forhen 
Capellan, nu Emeritus, Gjertrud 
Bølling, 66 Aar, Enke efter første 
Ægteskab, forhen givt med en Bir
kedommer.« Endelig var der 8 tje
nestefolk.

Jens Bering var som nævnt om
hyggelig med kirkebogsindførsleme, 
og i flere tilfælde har han føjet sine 
egne bemærkninger til f. eks. med
delelser om dødsfald som: 1776 dør 
Peder Severin Christensen, 6 år 
gammel, Christen Sands søn ved 
kirken - »dette Drengebarn faldt 
ud af Spangen over Kirke-Aaen og 
druknede.«

I 1777 dør Anne Sørensdatter, 

Mikkel Mikkelsens hustru i Aanum, 
86 år gammel. - »NB! havde levet i 
Ægteskab med hendes efterlevende 
Mand i 56 Aar«.

I 1790 dør Benedicte Matthisdat- 
ter, 56 år - »faldt ud i Kirke-Aaen 
og druknede«.

Pastor Bering påbegyndte en »For
tegning paa de Personer i Schiern 
Sogn, som have bekommet af ved 
Testamente af Sal. Laurids Chri
stensen og Hustru donerede Bibler«. 
Bibler«.

1. »1772 den 2. Juli blev Michel 
Michel Michelsen Skræder i Aanum 
leveret en Bibel. Testeres Bering. 
Dette tilstaaes af Annammeren Mi
chel Michelsen Skræder.«

1772 den 2. Juli er det Peder Ja
cobsen i »Closter«, der får en bibel.

1775 den 23. Juli »bekom Tho
mas Sørensen Knude i Ganer en Bi
bel og en Bog kaldet »Guds Raad til 
Salighed«.«

1777 er modtageren Niels Thom
sen i Aanum, 1787 Niels Jespersen, 
Kiergaard, 1780 Jacob Nielsen, 
Moesgaard, 1788 Christen Jensen, 
Kragsig, 1792 Lauridtz Lauridsen i 
Nørgaard, og det bliver den sidste 
bibel, Jens Bering udleverer; thi den 
9. december 1792 dør han. I Ber- 
lingske Tidende No. 105 i 1792 
Mandagen den 24. December er op
taget flg.:

»At min i Livet höitelskte og 
uforglemmelige, nu hos Gud salige 
Mand Herr Jens Bering hidtil Sog
nepræst for Schiern Menighed i 
Ribe Stift den 9nde December sidst 
afvigte er indgaaet i den evige Glæ
de, det giver jeg hans sørgelig efter
ladte Enke som med 13 efterlevende 
Børn af 4 Ægteskaber begræde en 
god og kiærlig Mands og Faders 
Tab mig den Ære herved at be- 
kiendtgjøre hans og mine Venner 
og Paarørende, forvisset om deres 
oprigtige Deltagelse i denne min 
billige Sorg.

Schiern Præstegaard, den 12te 
December 1792.

Ellen Catharine Christensdatter 
Sal. Berings.«

1801
Nu bor Mathias Thygesen som sog
nepræst i Præstegården. Han er da 
44 år. Han var født i Nyborg i 1758 
som søn af købmand Niels Thygesen 
og Birthe Cathrine Bojesen, blev 
student i Roskilde 1777 og teolo
gisk kandidat i 1781. Hans husstand 
er hustruen Dorthea Maria Hof- 
gaard, 43 år gammel, 3 børn, hu
struens søster Anna Marie Hofgaard 
og en »kostgjenger Niels Christian 
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Steffensen, der lever af sine mid
ler« .

Pastor Thygesen dør i september 
1827, og ved folketællingen i 1834 
bor Frederik Christian Jordan med 
familie i præstegården. Hans efter
følger i embedet var Jens Christian 
Kjær, der døde i præstegården 14. 
december 1869.

Ved folketællingen i 1870 findes 
følgende opført for Skjern præste
gård:

Hectora Gurrine Thryphine Kjær, 
36 år, enke, præsteembedets nåd- 
sens år, Karen Nicolette Marie Kjær, 
12 år, Christian Kjær, 10 år, Chri
stine Bolette Kjær, 9 år, Caroline 
Nicolette Kjær, 3 år, Thora Gurrine 
Elisabeth Kjær, 1 år, hendes børn, 
Bolette Kjær, 35 år, slægtning, Bo
lette Springborg, 60 år, huusjomfru, 
Harrijet Adelaide Miillertz, lærer
inde, 2 tjenestepiger.

Ved folketællingen i 1880 bor 
sognepræst Hans Peter Jørgensen 
med hustru Henriette og datter Ag
nes Cordelia samt en tjenestepige i 
præstegården.

Skjernbrogård
Ved auktionen over Lundenæs 1779 
købte Sr. P. C. Petersen, Viumgård, 
Skjern Broer over Tarm Kjær, Skjern 
Kirkebro og Brogården.

Ved folketællingen 1787 er på 
Skjernbrogård opført: Peter Peter
sen, Hosbonde, 37 Aar - Eier af 
Skiern Broe, Christiane Fog, Mad
moder, 47 Aar. De har på det tids
punkt 4 børn og beskæftiger 5 tje
nestefolk.

I 1801 bor Peter Christian Peter
sen som 50-årig endnu på Skjem- 
brogård og benævnes som »Land og 
Sandflugts Commisair, Eier af 
Skiernbroe og Skiern Sogns Konge
tiende«. Han døde den 17. juni 
1821 »i Skjernbro« og var 71 år 
gammel. Han havde da titel af Kam
merråd. - Skjernbrogård kom der
efter til Prokurator Peter Halskov, 
og ved folketællingen i 1834 opfø
res for gården Laurentze Johanne 
Halskou, 50 år, enke, Gjestgiver, 
Laurine Hendriette, 24 år, datter, 
og Petrea Bartholine, 22 år, datter. 
Endvidere har hun to tjenestepiger. 
Datteren Petrea Bartholine blev gift 
med amtsvejbetjent Stilling, og ved 
folketællingen i 1845 beboes går
den af Caspar Georg Stilling, 39 år, 
»Amtsveibetjent og Postekspedi- 
teur«, og hans kone Petrea. De har 
på det tidspunkt 2 døtre, Hanne på 
4 år (den senere fru sagfører Kjær) 
og Ane på 2 år.Endvidere bor hos 
dem Hanne Halskov, der er enke og

Skjern by. Tegnet efter et gammelt foto fra ca. 1850. Fra venstre: Dommergården, 
Skjernbrogård, Ting- og arresthuset, Hahnes gård.

aftægtskone på 64 år. De har også 
en lejer, Peder Hansen på 57 år, be
tegnet som »Inderste og Aftægts
mand«. - Mens Stilling havde går
den, ophævedes brotolden, og ting
stedet flyttedes. Herredsfuldmægtig 
og Forligelseskommissionær H. Fer
slev Lybecker fik postekspeditionen 
overflyttet til det af ham byggede 
bomhus ved den nye vej, og omkring 
1850 solgte Stilling Skjernbrogård 
til ham.

Ved folketællingen 1870 bor på 
Skjernbrogård følgende:

Andrea Kathrine Lybecker, 58 år, 
født i Borris, værtshushold og avls
brug, enke, Regine Lybecker, 36 år, 
ugift datter, født i Skjern, Johan 
Georg Lybecker, 26 år, søn, jurist, 
Hendriette Franciska Theil, 20 år, 
slægtning, har ophold på gården, 5 
tjenestefolk.

I 1880 bor Andrea Kathrine Ly
becker der endnu. Hun er 68 år, og 
hos hende bor Frederik Christian Ly
becker, 31 år og »Kjøbmand«. 3 tje- 
hos hende borFrederik Christian Ly
bekker, 31 år og »Kjøbmand«. 3 tje
nestefolk. - Endvidere er opført Ma
riane Jensen som tjenestepige hos 
sagfører Kjær, der er indsidder (le
jer) i gården, men midlertidig er fra
værende. Det fremgår senere af en 
oversigt over de midlertidigt fravæ

V.4/* f,(\Cyaa ri( i 4.
Bomhuset ca. 1850, det gamle åløb med den gamle træbro. Niels Dahl’s gård i bag

grunden.

rende, at Ludvig Hector Kjær, 38 
år, født i Ribe, sagfører og indsid
der, og hans kone Johanne Katrine 
Kjær, 38 år, født i Skjern, var på 
rejse til Herning.

Ganer Mølle
I 1787 var der følgende beboere i 
Ganer Mølle:

1ste familie: Else Christensdat- 
ter, madmoder, 65 år, enke, forhen 
givt med en birkedommer, Kirsten 
Christensdatter, hendes datter, 22 
år, 4 tjenestefolk.

2den familie: Christen Olesen, 
fæstemøller med kone, et barn og 2 
tjenestefolk.

Else Christensdatter var enke ef
ter Thomas Christensen, birkedom
mer i Ganer Møllegård, hvor han 
døde i 1787 den 6. juli, 69 år gam
mel.

Folketællingen i 1801 har også to 
familier i Ganer Mølle:

1ste familie: Christen Olesen, 42 
år, møller, Dorthea Mouridsdatter, 
38 år, hans kone, Ole, Andreas, Eli
sabeth og Sine, deres børn, Elsebeth 
Gjødesdatter, konens søsterdatter, 8 
år, Thomas Madsen, tjenestekarl, 
24 år.

2den familie: Else Marie Chri
stensdatter, husmor, 78 år, enke ef
ter birkedommer Thomas Christen-
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Ganer Mølle.

sen, ejer af Ganer Mølle og Dej
bjerg Sogns Kongetiende.

I 1834 ejes Ganer Mølle af Ebbe 
Nielsen, der er møller, 50 år gam
mel og gift med Anne Marie Hans
datter, der er 42 år. De har 5 døtre: 
Kjersten Marie, Mette Cathrine, 
Nielsine, Anne Cathrine og Karen 
samt en søn Hans. - Til hjælp i møl
len er møllersvend Iver Martinsen 
Brentofte samt en tjenestekarl Peder 
Jensen og en tjenestepige Birgitte 
Jensdatter.

I 1840 er det stadig Ebbe Nielsen 
og Ane Marie Hansdatter, der er 
møllerfolk i Ganer, og han er nu 
blevet stænderdeputeret. 3 af døt
rene og sønnen Hans er hjemme på 
gården, og desuden har man et pleje
barn på 3 år, Kirsten Jens Simons
datter. Hans Peder Hansen er møl
lersvend. Endelig er der 3 tjeneste
folk.

I 1845 får man at vide, at Ebbe 
Nielsen, der nu er 62 år, er født i 
Egvad sogn, og at hans 54-årige kone 
Ane Marie Hansdatter er født i 
Aadum. Sønnen Hans og 2 af døt
rene er hjemme, og man har stadig
væk en møllersvend og 3 tjeneste
folk.

I 1853 afgår Ebbe Nielsen ved 
døden den 19. februar, 71 år gam
mel, men forinden har han i 1848 
overdraget gården til sin søn Hans 
Ebbesen. Der foreligger en meget 
omfattende aftægtskontrakt udfær
diget i 1848, hvoraf det bl. a. frem
går, at der er indrettet beboelse for 
de to gamle i østre ende i 6 fag af 
»det Huus som staar sønden for 
Vaaningshuset«.

I 1866 den 15. marts afgår Ane 
Marie Hansdatter - aftægtskone i 
Ganer Mølle - ved døden.

Ved folketællingen i 1870 er det 
Hans Ebbesen, 45 år, der er møller 
i Ganer. Hans kone Ane Kathrine 
Christensen er 47 år, og de har 4 
børn boende hjemme, nemlig Ebbe, 
19 år, Ane Marie, 18 år, Mette Ca
thrine, 13 år, og Christine, 9 år. - 
Der er 3 tjenestepiger og 3 tjeneste
karle. Møllersvenden, der er født i

Lønborg, hedder Knud Christian 
Boilesen og er 29 år. Den lejlighed, 
som den gamle møller og hans kone 
havde fået indrettet, er nu udlejet, 
og her bor Carl Vilhelm B............. ,
49 år, født i København. Han er 
Capitain og Toldcontrolleur consti- 
tueret ved toldkontrollen i Skjern, 
Ridder af Dannebr-oge. Hans kone 
er 31 år og født i Slesvig. De har 5 
børn i alderen fra 1-12 år. 2 tjene
stepiger er beskæftiget hos dem.

Albæk Mølle
I Skjern kirkebog 1772 opføres som 
trolovet den 13. september og viet 
den 11. oktober Mads Thomasen i 
Albeck Mølle og Mette Olesdatter 
af Ganer Mølle. Som forlovere er 
anført Ole Christensen i Ganer 
Mølle og Mikkel Jensen i Albeck.

Ved folketællingen 1787 er som 
familie nr. 5 i »Albek Bye« opført 
Mads Thomasen, husbonde, 41 år, 
fæstemøller, Mette Olesdatter, 37 
år, hans kone, og deres børn: Ole, 
9 år, Niels, 7år, Christen, 2 år, og 
Anne, 4 år.

Man må nok regne med, at han 
har haft den til Lundenæs hørende 
mølle i fæste.

I 1801 er det stadig Mads Thom
sen, der bor der, han benævnes Møl
ler og er nu 55 år.

I 1834 er Thomas Madsen inde
haver af Albek Mølle - han er gift 
med Maren Jeppesdatter, og de har 
hjemme hos sig 5 dø tre: Mette 24, 
Ane Cathrine 14, Mette Marie 11, 
Madsine 9 og Ane Margrethe 6 år. - 
Møllersvenden hedder Jens Jensen 
og er 27 år. Tjenestepige er Abelone 
Jacobodatter på 24 år..

/95a.

Albæk Møllegård 1950.

I 1840 bor Thomas Madsen sta
dig på Albek Mølle med sin kone og 
de 5 døtre, han er nu 65 år og driver 
mølle og jordbrug med to tjeneste
karle og møllersvend Frantz Søren
sen.

Også i 1845 driver Thomas Mad
sen møllen - han er 70 år. Hans kone 
og to døtre klarer husholdningen, 
og til hjælp til landbrug og mølle
drift er 3 karle. - Da Thomas Mad
sen åbenbart ingen sønner har haft 
til at overtage møllen, ses det af 
folketællingen 1870, at en svigersøn 
Peder Christian Jensen har overta
get gården ved giftermål med Tho
mas Madsens datter Mette Marie. 
Han er i 1870 45 år og hans kone 
47 år. De har tre døtre, Maren, 19 
år, Thomasine 15 år og Karen Ka
thrine 9 år, samt en søn på 6 år, 
Jens. Møllersvenden hedder Peter 
Christensen og er 35 år.

I 1880 er der stadig stor hushold
ning i Albek Møllegård. Mølleren 
Peder Christian Jensen er nu 55 år 
og hans kone 56. Thomasine og Ka
ren Kathrine samt sønnen Jens er 
stadig hjemme. Der er nu 2 møller
svende, Mads Peder Christensen fra 
Vorgod, 25 år, Hans Sylvester Chri
stensen fra Ølgod, 16 år, samt en 
karl og en pige.

Andre gårde og huse
På tidspunktet for den første folke
tælling 1787 eksisterer Skjern Birk 
endnu, og som 4. familie i den del 
af sognet, der benævnes Schiern 
Bye, finder man »Jens Jensen Ager, 
70 år, gift 1. Gang, Birkeskriver og 
Gaardbeboer«.

Birgitte Thomasdatter, 82 år, gift 
2. gang, hans kone, Elisabeth Pe- 
dersdatter, 49 år, ugift, hendes dat
ter af 1. ægteskab, Marthe Sønnichs- 
datter, 8 år, deres datters datter, 
samt en tjenestepige.

Birgitte Thomasdatter blev gift 
første gang i 1736 med Peter Røps- 
torf ved Skjernbroe. Han dør i 1746, 
og samme år bliver hun gift med 
Jens Jensen Ager.

I 1829 får Bølling-Nørre Herred 
egen herredsfoged, der får kontor 
og bolig på »Petersminde«. Den før-
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ste herredsfoged på Petersminde er 
Christian Elers Hertz, der er 39 år 
og betegnes som »Canselliraad, Her
redsfoged og Skriver i Bølling-Nørre 
Herred«. Han har kone Inger Kir
stine Sofie Kornerup og 2 børn. 
Georg Christian Frederik Trappaud 
er »Contoirbetjent«, og desuden er 
der 3 tjenestefolk.

I 1845 finder vi Hans Billeskov 
Jansen, 57 år, som herredsfoged. 
Han er enkemand og har fire døtre 
boende. - De på kontoret beskæfti
gede er Jens Vandborg Lange og 
Marcus Borgen Poulsen. Endelig har 
han 4 tjenestefolk.

I 1870 bor Ole Lund, overauditør 
og herredsfoged der med sin kone 
Adelaide Emilie og to døtre, Marie, 
22 år, og Anna Adelaide Augusta, 
13 år. På gården bor også en ugift 
slægtning Anne Lund på 65 år. Til 
døtrene har man en guvernante, 
Martine Petrea Georgine Christen
sen, 30 år. - Foruden 3 tjenestefolk 
bor også de to fuldmægtige Jørgen 
Christian Secher Dreyer og Hans 
Christian Cramer på gården.

Den næste herredsfoged opført 
på folketællingslisten for Skjern 
Birk i 1880 er Adolph John Hugo 
Barfoed, enkemand, 52 år, herreds
foged, født i Korsør - Ridder af 
Dannebroge, Anna Emile Barfoed, 
24 år, født i Nakskov, Marie Kathe
rine Barfoed, 20 år, født i Kjøben- 
havn, John Sophus Theodor Bar
foed, 12 år, født på Læssøe, hans 
børn, Angelika Elisabeth Petersen, 
37 år, Stabye, husbestyrerinde, Niels 
Peter Petersen, 23 år, Viborg, fuld
mægtig, Christian Jensen, 16 år, 
Nørretranders, contoirrist. Endvi
dere beskæftigedes 6 tjenestefolk.

Barfoed fik embedet i 1870, og 
hans kone døde i Skjern den 30. 
september 1879. Også en datter mi
stede han den 26. februar 1882, 
nemlig Anna Emilie.

Ting- og Arresthuset
Under den første herredsfoged, ju
stitsråd Hertz, var opført et ting- og 
arresthus i nærheden af Skjernbro- 
gård, og både ved folketællingen 
1870 og 1880 er Jens Christensen 
Poller arrestforvarer. I 1870 bor 
hans to døtre Ane og Mette Kirstine 
der, ligesom han har sine forældre, 
Christen Jensen, 71 år, og Mette 
Christensen Ibsen, 78 år, boende. 
I begge de nævnte år er der kun een 
arrestant at passe på!

Christen Sørensens gård
1 Øster Skjern
Af de almindelige gårde i sognet er 
en enkelt fulgt fra 1787, og det er 
familie nr. 3 i Øster Skiern Bye. Her 
bor: Iver Dideriksen, 28 år, bonde 
og gårdbeboer, Maren Pedersdatter, 
23 år, hans kone, Maren Jensdatter, 
57 år, husbonds moder, får aftægt.

I 1801: Iver Dideriksen, bonde, 
gårdbeboer, Marie Kathrine Peders
datter, 36 år, hans kone, Frederik 
Iversen, 19 år, Verner Detlev Dide
rik, 12 år, Jens Peder, 9 år, Jeppe,
2 år, Mariane Iversdatter, 7 år, Ma
ren Iversdatter, 4 år, deres børn.

I 1834: Christen Iversen, 33 år, 
gårdmand, Maren Kirstine Jensdat
ter, 28 år, hans kone, Marie Ka
thrine Christensdatter, 1 år, deres 
barn, Iver Dideriksen, 76 år, af
tægtsmand, Marie Kathrine Peders
datter, 70 år, hans kone, 2 tjeneste
folk.

I 1840: Christen Iversen, 40 år, 
gårdmand, Maren Kirstine Jensdat
ter, 35 år, hans kone, Marie Ka
thrine Christensdatter, 7 år, deres 
barn.

I 1845: Christen Iversen, 44 år, 
gårdmand og sogneforstander, Ma
ren Kirstine Jensdatter, 39 år, hans 
kone, Marie Kathrine Christensdat
ter, 12 år, Iver Christensen, 5 år, 

Jens Christensen, 5 år, deres børn,
2 tjenestefolk.

I 1870: Christen Iversen, 68 år, 
gårdmand, Maren Kjerstine Jensen, 
64 år, hans kone, Jens Christensen, 
29 år, ugift søn, 2 tjenestefolk.

I 1880: Jens Christensen, 39 år, 
gårdmand, sognefoged, Johanne 
Mikkelsen, 31 år, hustru, Maren 
Kjerstine Christensen, 9 år, Chri
stian Christensen, 6 år, Mikeline 
Christensen, 5 år, Iver Christensen,
3 år, Maren Christensen, under 1 
år, deres børn, Carl Hansen, 27 år, 
tjenestekarl.

*

Foranstående bemærkninger dækker 
altså kun en lille del af sognets be
folkning, men der er materiale nok 
til, at interesserede kan få mere at 
vide om deres slægt på egnen eller 
måske kan få lyst til at nedskrive, 
hvad de ved om Skjerns beboere før 
i tiden.

Benyttede kilder:
Skjern kirkebog - film i Rigsarkivet. 
Folketællingslisterne i Rigsarkivet.
V. Richter: Dødsfald i Danmark 

1761-1890.
Universitetsbibliotekets avissamling.
Trap: Danmark. 4. udgave, VIII bind, 

Ringkøbing amt.
Lengmichs kirkebogsuddrag i Rigsarkivet.
Wiberg: Almindelig dansk Præste- 

historie.
L. Petersen: Gennem seks hundrede år.
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Aaret rundt
November 1979
1. Røde Kors-ugen i Skjern gav et netto- 
overskud på 35.000 kr. Medlemstallet i 
Skjern er 1050. - Skjern Husmoderfor
ening havde arrangeret møde med Rei
dun Kondrup, som talte om sin fødeø 
Honningvåg i Nord-Norge.
3. Fra 1. januar 1980 forhøjer Skjern 
kommunes TV-antenneforening tilslut
ningsprisen med 400 kr. til ialt 3.900 kr., 
og den årlige afgift forhøjes til 200 kr. - 
Stauning-ruten har i det forløbne år sat 
rekord med 24.000 passagerer. Sidste år 
var tallet 16.476. Cimber Air har indsat 
den nye F 28 på ruten.
5. Ved Skjern Rideklubs Hubertus-jagt

deltog 30 ryttere fra Skjern og Ringkø
bing.
6. Skjern Museum og Børnebibliotek har 
i fællesskab arrangeret nogle åbenthus
dage for dagplejemødre med børn i 
Skjern kommune. - Til Skjern Y's Men’s 
Clubs bankospil mødte ca. 1100 menne

sker op, og overskuddet blev på 30.500 
kr.
7. Hjemmeværnskompagni Skjern har 
afholdt sin årlige kompagnifest. Der del
tog 70 hjemmeværnsfolk og lotter. Di
striktschefen, major C. N. Grønbjerg, 
Hanning, overrakte distriktets skydepo- 
kal for bedste holdindsats til Skjern- 
kompagniet. - Efter en trafiktælling i 
Skjern har det vist sig, at de mest trafi
kerede gader er Bredgade, Østergade og 
Enghavevej. Formanden for teknisk ud
valg, fabrikant Egon Søgaard, opfordrer 
bilisterne til især at undgå Enghavevej, 
da Kirkeskolen har hovedindgang i den
ne gade.
9. Tre af Skjern Å-dalens pumpelag, 
Damsø, Lønborg-Kyvling og Hestholm, 
besluttede på generalforsamlingen, at 
man i de kommende år vil forsøge at 
plante 6-8 mindre skove langs Skjern Ä.
10. Det danske Spejderkorps i Skjern 
havde i weekenden arrangeret en tur til 
Westborg ved Nymindegab.
12. 200 tilhørere i Skjern Kirke overvæ
rede koncerten med Knud og Gorm Ho- 
valdt. Ved orgelet sad Freddy Samsing, 
Skagen. Pastor Kibeck Jepsen afsluttede. 
- Skjern Kommune tilbyder i år alle 
folke-, invalide- og enkepensionister, at 
de mod et gebyr på 100 kr. kan få kla
ret snerydning hele vinteren. - 140 men
nesker til møde, arrangeret af Skjern- 
kredsens Venstre. Amtsrådsmedlem An
ton Kristensen, Kibæk, talte.
13. Ved generalforsamlingen i Vestjysk 
Golf Klub oplyste formanden, Eigil Han
sen, Skjern, at klubben nu har 147 med
lemmer.
14. På Sparekassen SDS’s valgmøde i 
Skjern oplyste direktør Henning Nielsen, 

at den lokale sparekasses indlån er ste
get med 5,6 pct., mens udlånet er steget 
med 14,3 pct. Formanden for lokalrådet 
i Skjern, Vagn Libak Hansen, oplyste, 
at sparekassen har haft et roligt år med 
en stabil udvikling, men at man dog 
presses hårdt af statslige indgreb. - 57 
af Skjerns ældre var til hygge-eftermid- 
dag på Cirklen.
15. På rådhuset i Skjern havde man pre
miere på det nye kasse-terminalsystem. 
Alt klappede, og man vil nu fremover 
have alting bogført med ind- og udbeta
linger.
16. Henry Madsen, Skjern, har solgt sin 
forretning, Skjern Blikkenslagerforret- 
ning, til Jens Jørgen Pedersen, Tarm. - 
Skjern-Tarm-egnens Landboforening 
holdt fagligt møde med konsulenterne 
Anders E. Christensen og N. V. Fruer- 
gaard-Pedersen med orientering om den 
nye periodiske foderkontrol, som for
eningen netop har startet. - Skjern Bo
ligmontering A/S har nu et samlet areal

på 6.200 kvm. En ny hal, som er på 
2.000 kvm., har kostet 1,3 mill. kr.
17. Skjern kommunes vejanlæg har for 
tiden besvær med sine igangværende ar
bejder. Man bliver forsinket dels på

Gi’Dem selv 
en god start |

den dag De starter for
Dem selv —

250.000 kr.
som 

etableringslån

Mange virksomheder er startet med et 
etableringslån i Sparekassen, for vi ser det som 
en samfundsopgave at hjælpe dem som 
har initiativ og mod på at sætte noget igang.

Tænker De på at blive selvstændig så 
begynd med at oprette en etableringskonto.

Med en etableringskonto i Sparekassen 
kan man sikre sig helt op til 250.000 kr. 
som lån, når man etablerer sig.

Opsparingen, der forrentes med højeste 
rente, kan trækkes fra på selvangivelsen, og når 
man etablerer sig, får man endnu en 
skattemæssig fordel.

Ønsker De at vide mere om Sparekassens 
etableringskonto så tal med os om det.
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grund af den megen regn, og dels på 
grund af mangel på arbejdskraft. Siden 
sommerferien har man på teknisk for
valtning søgt 4-5 mand ekstra, men 
uden held.
19. Det årlige marked på Skjern kristne 
Friskole gav 18.600 kr. i overskud. Pen
gene vil blive anvendt til udstyr i det 
nye faglokale. - I weekenden afholdt 
hjemmeværnskompagni Skjern sin årlige 
øvelse, som blev ledet af næstkomman
derende, John Kousgaard, Skjern.
21. Efter et års forarbejde blev Skjern- 
Egvad Musikforening formelt startet ved 
den stiftende generalforsamling tirsdag 
aften i Kirkeskolens aula. - Kommunen 
måtte tage konsekvensen af kommune
planloven og købe Skolegade 7. Ejeren 
ønskede at bygge ud. Ifølge lokalplanen 
er ejendommen udlagt til P-plads, derfor 
er kommunen pligtig til at købe. Prisen 
var 260.000 kr.
22. Eleverne fra Skjern-skolernes 9. klas
ser har været på virksomhedsbesøg som 
et led i erhvervsvalget.
23. I anledning af børneåret havde en 
halv snes foreninger sluttet sig sammen 
for at lave et børneårsmarked. Brutto
omsætningen nåede op på 18-19.000 kr. 
Overskuddet går til flygtningebørnene i 
Nepals bjerge. - Ved Indre Missions no
vemberfest i Skjern talte sognepræst 
Gunnar Pedersen, Hanning. - Koncert 
i Kirkeskolens aula med Povl Dissing 
og Peter Thorup. - Fra 1. februar 1980 
er ledende skoleinspektør Jørgen Øst
lund forfremmet til skoledirektør for 
Skjern kommunale skolevæsen. Fra sam
me dato skal der derfor udnævnes en ny 
skoleinspektør for Kirkeskolen.
24. Firmaet Wacond har taget en ny fa
briksbygning i brug. Firmaet, der i 1977 

blev overtaget af Leif Sig Jensen, be
skæftiger i dag 11 mand. Den nye byg
ning har kostet 1,3 mill. kr. - Ved Kri
steligt Folkepartis generalforsamling 
valgtes gdr. Hans Dideriksen, Hanning, 
til ny formand i stedet for Ib Ross Nik- 
lassen.
26. Skjern-afdelingen af Dansk Slagteri
arbejderforbund har holdt 60-års jubi
læum.
27. Det store juletræ på pladsen foran 
Skjern Bank er nu på plads. - På et 
møde har bestyrelsen for Herning Svine
slagteri (Skjern Eksportslagteri), Holste
bro Svineslagteri og Skive Andelsslagteri 
godkendt en samarbejdsaftale.
28. Generalforsamling i Skjern Lystfi
skerforening. Formanden, stadsingeniør 
G. H. Gregersen, omtalte det forløbne 
år som et elendigt fiskeår og oplyste, at 

foreningen har mistet 120 medlemmer. 
Man har dog stadig 237 medlemmer. 
Kurt Christensen, Skjern, blev valgt som 
juniorleder og indtrådte også i bestyrel
sen. - Venstres samarbejdsudvalg havde 
inviteret medlemmerne til virksomheds
besøg hos firmaerne H. Holmstoel, 
Skjern Jernindustri og maskinfabrikken 
Herborg. - Fra 1. december får Teknisk 
Informationstjeneste fast kontortid i 
Skjern to gange om måneden. Det bliver 
konsulent Kaj Hansen fra Jydsk Tekno
logisk Institut, der i Skjern skal klare 
opgaven med at rådgive mindre firmaer.
30. På generalforsamlingen i Faster- 
Skjern Andelsmejeri oplyste formanden, 
Bendt Bendtsen, at der i det forløbne år 
har været en nedgang på 2,34 pct. i ind
leveringen af sødmælk. Mejeriets om
sætning har dog været 148.000 kr. større 
end sidste år, nemlig kr. 131.490.629. Til 
bestyrelsen nyvalgtes Jens Evald Siers- 
bæk, Skjern, og Ejnar Christensen, Fa
ster. - DMS’s Kredsforbund på Skjern- 
egnen holdt generalforsamling. Forman
den, Erna Knudsen, fortalte om de for
skellige aktiviteter, der i årets løb er af
viklet inden for forbundet. Anna Studs- 
gaard Madsen, Skjern, blev nyvalgt.

December 1979
1. Bestyrelsen for Skjern-Hallen håber 
nu at få påbegyndt byggeriet af hal nr. 2 
2 den 3. marts 1980. Den 21. januar af
holdes der ny licitation.
3. Skjern-Tarm Motorsport havde arran
geret et nisseløb. Der deltog 74 vogne 
med ca. 200 deltagere.
4. DMS’s kvindekreds har fejret sit 60- 
års jubilæum. Festens hovedtaler var 
missionær Gudrun Vest, der er hjemme 
fra Tanzania. - Den 32-årige Benny Sø
rensen er fra 1. december tiltrådt som 
uddeler i Skjern Brugsforening, der nu 
har 20 medarbejdere.
5. Købmand Finderup genåbner forret

ningen efter udvidelse og modernisering. 
Forretningen er nu 200 kvm.

Den gamle syskole i Mellemgade rives
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Frandsen

Vestkysten
Avisen med 

de mange gode sider

ned for at give plads til udvidelse af De 
gamles Hjem.
7. Skjern Bibliotek havde arrangeret 
koncert med sangeren Morten Kold og 
guitaristen Lars Hannibal, begge Århus.
8. Amagerskolen indviede sin nye hal. 
Den er på 560 kvm. og kan bruges til 
både gymnastik og idræt. - Skjern-kred- 
sens Venstre, der ønsker at rejse en 
mindesten over fhv. landbrugsminister 
Jens Sønderup, har, efter aftale med 
Jens Sønderups enke, besluttet at pla
cere stenen i anlægget ved Fredensgade. 
- S-butikkernes konkurrence om det 
smukkest pyntede vinduesarrangement 
blev vundet af guldsmed R. Myrup, 
Bredgade.
10. Natten til søndag udbrød en vold
som brand i Skjern tekniske skoles ho

(^jHBachSvendsen
^^BREDGADE 66. 6900 SKJERN. TLF. (07)35 00 45

GAVER . GLAS . PORCELÆN 
KØKKENUDSTYR

LANGBOS

BREDGADE 40.6900 SKJERN
TLF. 35 00 77

vedfløj. Bygningen, der rummede op
holdslokaler, spiselokale, køkken og 
kontorafdeling, udbrændte fuldstændigt. 
- Julekoncert i Skjern kirke. Skjern 
kirkekor, Skjern pigekor, Skjern-Borris 
sangkor samt organist Willy Egmose 
fremførte et meget smukt og veludført 
program.
11. Som een af de få brugsforeninger 
udbetaler Brugsen i Skjern stadigvæk 
3 pct. i dividende til sine medlemmer. 
Der udbetaltes i alt kr. 323.379. - Der 
har været stiftende generalforsamling i 
foreningen Fremskridtparties Ungdom i 
Tarm/Skjern.
12. På generalforsamlingen i Skjern 
Brugsforening blev det vedtaget, at man

fremover følger kalenderåret med hen
syn til regnskabet. Brugsforeningen har 
i det forløbne år haft en omsætning på 
16,1 mill. kr.
15. Skjern-Hallen har i det forløbne år 
kunnet henlægge yderligere 80.000 kr. 
til investering og vedligeholdelse, så der 
nu i alt står en kvart million kroner til 
disse formål. - Ved et møde i Skjern- 
Tarm-egnens Landboforening talte kon
sulent Vagn Libak Hansen. Han sagde 
blandt andet, at det bedste, landmanden 
i den nuværende situation kan gøre, er 
at sørge for produktionskontrol og bud
getlægning.
17. I weekenden blev Skjern-egnen ramt 
af en voldsom snestorm, og på grund af 
den måtte mange foreninger aflyse eller 
udsætte forskellige julearrangementer. - 
175 trodsede vejret og overværede Indre 
Missions og Luthersk Missions advents
koncert i Skjern kirke med Skjern-koret 
og Tarm kristelige sangkor.
19. Lions Club holdt julesammenkomst 
for 300 af kommunens pensionister. Ef
termiddagen gik med kaffebord, banko
spil og underholdning, og Lions-med- 
lemmer sørgede for hen- og hjemtrans
port.
21. Skjern Turistforening har i år ud
sendt en lille folder som en julehilsen 
til alle gæster, der i 1979 har camperet 
på Skjern Å-camping. - Fra 1. januar 
trækker Ejler Staal sig tilbage som 
kredsleder for FDF. Da det ikke har 
været muligt at finde en ny kredsleder, 
vil den daglige ledelse fremover blive 
varetaget af tre mand, nemlig Torben 
Sørensen, Niels Kallestrup Kristensen og 
Bjarne Kjærgaard.
22. Hotel Vestjyden i Skjern er blevet 
købt af Skjern Bank, og overtagelsen vil 
finde sted i løbet af foråret. Skjern 
Bank vil fortsat drive hotellet, idet det 
skal forpagtes ud. Det bliver dog uden 
den store sal, da denne bygning skal ri
ves ned for at give plads til udvidelse af 
Skjern Bank.

14

ægvend Ågejenseir
M. Christensens eftf.

L URE-GULD-SØLV-BRILLER k
i^Bredgade 70- Skjern ■ (07)351511>|

OwuivL k

k FOR DEM

Skjern 
Maskinsnedkeri

Jernvej 3 . Skjern 
Telefon (07) 35 05 69



27. K. E. Hedegaards revisionsfirma i 
Skjern kan den 1. januar holde 10-års 
jubilæum. Samme dag indtræder Vagn 
Kristensen, Tarm, som medindehaver af 
firmaet, hvor han har været ansat de 
sidste seks år. Samtidig oprettes et dat
ter-firma, Hededata ApS. Firmaerne har 
9 medarbejdere og betjener ca. 200 klien
ter. - Stauning Lufthavn mærkede ikke 
meget til juletravlheden i år. Selv om 
flere afgange var aflyst, var der alligevel 
ledige pladser på de fleste ture.
28. Skjern Fællesantenneforening har i 
de sidste måneder fået ca. 100 nye med
lemmer.
29. Fredag eftermiddag afslørede Skjern- 
kredsens Venstre en mindesten for kred
sens folketingsmand gennem 25 år, fens

Sønderup. Stenen står i Skjerns anlæg 
ved Kirkeåen. Efter afsløringen takkede 
Jens Sønderups enke.
31. KFUM og K, Indre Mission og Alle 
Hjem havde inviteret til julefest. Afte
nens taler var lærer N. K. Kristensen, 
Skjern.

Januar 1980
2. Ved Skjern Brandvæsens nytårspa
rade overrakte brandinspektør G. H. 
Gregersen 10-års tegnet til brandsven

dene Jørgen Jørgensen og Kaj Dahl Jep
sen. Brandvæsenet har i 1979 haft 52 
udrykninger. - Nytårsløjerne i Skjern 
havde i år mange steder udviklet sig til 
groft hærværk. Stationsleder Tage Han
sen oplyser, at hærværket i år er steget 
med 50 pct.
4. Det nye DLG-Center Midtvest mar
kerede starten på virksomheden med et 
åbent-hus arrangement. Centret har i

Skjern til huse i Andelsmøllen, men vil 
senere flytte til et nyt byggeri på Indu
strivej.
5. Socialudvalget havde udskrevet en 
konkurrence blandt kommunens skole
børn for at finde det bedste navn til den 
rullende tandklinik, der skal betjene op
landets skoler. Børnehaveklasse C på 
Kirkeskolen vandt, og vognen kommer 
nu til at hedde »Bisse-bussen«. - Borris 
Forsøgsstation har i 1979 målt nedbøren 
til 948 mm, hvilket er 220 mm over det 
normale. - I Stauning Lufthavn har man 
i 1979 haft en fremgang på 34,5 pct., 
idet der i årets løb er befordret 23.950 
passagerer mod 17.785 i 1978.
7. Skjern Trælasthandel, der i 1971 blev 
startet af trælasthandler K. Anneberg, 
er fra 1. januar overtaget af Svenning 

Jensen, Skjern. Firmaet beskæftiger 6 
medarbejdere. - Søndag holdt de unifor
merede ungdomskorps i Skjern fælles 
nytårsparade. Ca. 175 spejdere var mødt 
op på Mølletorvet, hvorfra man med fa
nerne i spidsen marcherede til Skjern 
kirke for at overvære Helligtrekongers- 
festgudstjenesten.
8. Ved Indre Missions nytårsfest talte 
inderen Daniel Jayakumar. - I 1979 er 
indbyggerantallet i Skjern kommune ste
get med 76 til 12.474. Landsplansudval
get forudsagde i 1971-72, at Skjern 
kommune i 1980 ville have 11.774 ind
byggere, så vi er nu 700 flere end ven
tet. - Lisbeth Dahl Pallesen, Borris, ud
stiller indtil 10. februar nogle af sine 
malerier i Ringkjøbing Banks afdeling i 
Skjern. - Grethe og Ole Jensen har 
solgt grill-baren i Nygade til Eva og 
Bent Johansen. De nye ejere kommer 
fra Hjerm.
9. Firmaet Wacond har fremstillet et 
helt nyt køleanlæg, som i slutningen af 
januar skal indgå i et europæisk atom
forsøgsanlæg i Ispra i Norditalien.
10. Proprietær Jakob Højlund, Allingå- 
bro, talte onsdag aften i Skjern kirke og 
senere ved Kirkeligt Samfunds møde. - 
På grund af de forhøjede oliepriser kan 
pensionister nu søge om et personligt 
tillæg til varmeregningen.
11. Midt-Vestjysk Frisørlaug, der nu har 
eksisteret i 10 år, har holdt generalfor
samling. Som ny formand valgtes frisør 
Sv. Aa. Christensen, Skjern. - Folkeuni
versitetet for Skjern-Egvad har nu for
årets foredragsrække klar. I Tarm bliver 
emnet »Religion«, og der bliver seks 
forelæsninger, mens der i Skjern bliver 
tre forelæsninger om etnologi. - I 1979 
er der på Skjern Eksportslagteri slagtet

Den hurtige vej 
til penge...

VARDr 
. BANKi k J

-med 52 
afdelinger

15



6900 SKJERN

Strømpehuset
Ida Dahl

Broderi .Tricotage 
Bredgade 59 . Skjern 

Telefon 35 06 16

GERTWASSARD 
w SØRENSEN 
STÄTSAUI EJENDOMSMÆGLER 
RINGKØBINGVEJ14 • 6900 SKJERN 

07/35 0160

Skjern
F ragtmandscentral

J. M. Jensen & Søn
Tlf. 35 05 88

Østergades Bageri
Jens Sandmand

Telefon 35 05 10

Skjern Bådene
Ringkøbingvej 20

Tlf. 35 08 95

31.246 kreaturer. Det er en stigning på 
11,8 pct. imod året før. Der vil blive ef- 
terbetalt 58 øre pr. leveret kg.
12. Skjern-Tarm Landboforening har 
holdt møde. Taler var Superfos-direktør 
Axel Johannesen, København. - Alle 
elever i 9. klasserne i Skjern og Tarm 
har fået tilbud om at deltage i en stile
konkurrence udskrevet af Junior Cham
ber Skjern/Tarm. Emnet er: »Lokale 
livsvilkår nu og i fremtiden«.
14. Jagtforeningerne har indledt årets 
rævejagter. Den første fandt sted i Al
bæk, og der deltog 31 jægere og 10 
hunde. Der blev nedlagt fire ræve. - Fra 
1. februar indledes forsøget »Landpo
sten som socialmedhjælper. 13 postbude 
i Skjern deltager i forsøget, der skal 
danne grundlag for et senere samarbejde 
på landsplan.
15. Civilforsvaret i Skjern har holdt ge
neralforsamling. CF-leder Ejler Staal 
kom i sin beretning ind på Sovjets inva
sion i Afghanistan. Ruth Hørsted, der 
er leder af DKB, aflagde beretning om 
kvindearbejdet inden for civilforsvaret.
- Blå Kors har holdt familiefest. Afte
nens taler var forstander Henning Hen
riksen, Christiansfeld.
16. Fra 1. april er gdr. Arne Voigt, 
Ånum Østergård, udnævnt til medlem 
af Herning Skatteråd. - Teknisk for
valtning i Skjern har ved årsskiftet ud
arbejdet en byggestatistik for Skjern 
kommune. Statistikken viser, at der er 
dobbelt så meget byggeri igang som ved 
samme tid sidste år. Der er i øjeblikket 
17.046 kvm. fordelt på 63 ejendomme 
under opførelse.
17. Skjern Bibliotek har holdt forfatter
aften med forfatteren Grethe Stenbæk 
Jensen, der dels læste op af sin nye bog 
»Martha - Martha« og dels diskuterede 
med tilhørerne. - Seks kommuner står 
bag Vestjysk Genbrugscenter, der star
ter i Skjern 1. marts i år. Centret får til 
huse i den tidligere Wacond-fabrik, og 
der vil i første omgang blive beskæfti
gelse til 12 unge fra Egvad, Videbæk, 
Ringkøbing, Åskov, Brande og Skjern 
kommuner. Formand for den nedsatte 
bestyrelse er byrådsmedlem Leif Peder
sen, Skjern. - 100 jægere mødte op, da 
de tre jagtforeninger i Skjern afholdt 
filmaften med jagtkonsulent Fynboe, 
Svendborg.
18. Torsdag fejrede genbrugsbutikken 
»Tøj og Ting« i Nørregade i Skjern sin 
5-års fødselsdag. - Landbo- og Hus
mandsforeningernes holdt møde, hvor 
næstformanden, Knud Christensen, di
skuterede med husmændenes formand, 
Chr. Sørensen, Tistrup.
19. I årsrapporten fra erhvervs- og tu
ristkontoret oplyser turistchef Flemming 
Kongshede, at indsatsen på det engelske 
og belgiske marked nu har båret frugt.
- I 1979 indgik 208 unge i Skjern-Tarm- 
området et læreforhold. De 128 fik me
sterlæreplads og de 80 en EFG-uddan- 
nelse. Det er en stigning på 24 pct.
21. Fjernvarmebestyrer Arne Falk Ras
mussen oplyser, at der fra 1. august 1979 
og til 1. januar 1980 er sket et fald i

olieforbruget på Skjern Fjernvarmecen
tral på 5 pct. - I denne tid er der stor 
travlhed på skattekontoret på rådhuset. 
Man er i gang med at udsende selvan
givelser, og det drejer sig i år om 9950 
eksemplarer.
22. Ved det kristelige landmandsmøde 
talte konsulent Andreas Jørgensen, 
Hammerum, om landbrugets aktuelle si
tuation, og forstander Jørgen Skyds- 
tofte, Ringkøbing, talte over emnet: 
Sand menneskelig frihed. - Ved det år
lige planteavls- og regnskabsmøde, af
holdt af Husmændenes Landbrugscen
ter, foreslog konsulent Karlo Bech, at 
regnskabsføring burde være et fag i 
skolerne. - I de næste tre uger kan man 
i Skjern Bank se en meget smuk udstil
ling af grønlandske frimærker.
23. Skjern Banks salgskursus blev en 
stor succes. Taler var direktør Bruno 
Christensen, Århus. - Skjern Judo- og 
Jiu-jitzuklub har nu 68 medlemmer. Det 
oplyste formanden, Jens Chr. Nordest- 
gaard, på klubbens generalforsamling. 
Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes 
Bent Madsen. - Der var 24 deltagere i 
generalforsamlingen i Skjern Havekreds. 
Formanden, Lykke Thorlund Jensen, 
Ganer, omtalte i sin beretning årets ar
rangementer. Signe Kragh, Dejbjerg, 
blev nyvalgt til bestyrelsen. - I den 
kommende uge sender Skjern kommune 
en hilsen ud til 2953 el-forbrugere. De 
1921 får i alt tilbagebetalt 566.000 kr., 
medens 1032 forbrugere skal efterbetale 
tilsammen 900.000 kr.
24. På generalforsamlingen i Det kon
servative Folkeparti i Skjern kommune 
oplyste formanden, A. H. Rude, Borris, 
at foreningen i det forløbne år har haft 
en medlemsfremgang på 10 pct., så man 
nu har 123 medlemmer. Til bestyrelsen 
nyvalgtes kontorassistent Jytte Sørensen, 
farvehandler Lars Omer og proprietær 
Mogens West. - Endnu een af Skjerns 
købmandsforretninger drejer nu nøglen 
om. Fra 1. februar lukker Nygades Ko
lonial. Vagn Pedersen, der har haft for
retningen i 21/2 år, har måttet opgave at 
retningen i 21/2 år, har måttet opgive at 
få forretningen til at løbe rundt.
25. Skjern-Tarm konservative Ungdom 
har holdt generalforsamling. Foreningen 
har 39 medlemmer. Til bestyrelsen ny
valgtes Anette Voigt, Skjern, og som ny 
formand Per Madsen, Ølgod. - Med et 
følge på 15 mand besøgte landbrugsmi
nister Chief Olu Awotesu fra Nigeria

Skjern Eksportslagteri. Fabrikschef Pre
ben Bjørn viste rundt på virksomheden. 
- I samarbejde med Skjern Museum
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havde Skjern-Egvad Folkeuniversitet ar
rangeret en foredragsaften. Museumsin
spektør Jacob B. Jensen, Industrimu
seet, Horsens, talte om »Industri og 
samfund 1860-1914«. - På et møde, ar
rangeret af Skjern-Tarm-egnens Landbo
forening og Skjern-Tarm-egnens Kreds
forening, orienterede konsulent Imma
nuel Møller om investering i landbrugs
byggeriet.
26. Seks medlemmer af civilforsvaret 
fik overrakt jubilæumstegn med diplom. 
Borgmester Chr. Lundsgaard overrakte 
10-års tegnet til Søren Aaby, Sædding, 
Hørsted Christensen, Skjern, Ruth Mor
tensen, Skjern, Lillian og Egon Tang 
Sørensen, Skjern, samt 20-års tegnet til 
Gunnar Jensen, Skjern. - På generalfor
samlingen i Natur og Ungdom skiftede 
foreningen navn fra Skjern afdeling til 
Skjern-Tarm afdeling. Lone Haulund, 
Tarm, Dorrit Myrup, Skjern, og Lise- 
Lotte Madsen, Skjern, blev indvalgt i 
bestyrelsen.
31. Efter at have foretaget en tilbygning 
på 7 meter kan firmaet Skjern Bådene 
nu have et lastvognstog på op til 25 me
ters længde til eftersyn indendøre. Fir
maet har nu 1200 kvm. under tag.

Februar
1. Kirkeskolens inspektør, Jens Østlund, 
er udnævnt til skoledirektør for Skjern 
kommunale Skolevæsen. Ny skoleinspek
tør på Kirkeskolen er Jens Østergaard 
Colding.
2. Hos arkitektfirmaet H. Skovbo Han
sen, Ølgod, har boligselskabet Lejerbo i 
Skjern bestilt skitsetegninger til 20 nye 
lejligheder, der skal opføres i Østergade 
i Skjern. Lejlighederne bliver i størrel
sen fra 70 til 100 kvm.
4. Skjern-egnens Hovedkreds fejrede sit 
50-års jubilæum i Rækker Mølle skole. 
Forstander Arne Knudsen, Viborg gym
nastikhøjskole, talte. Amatører opførte 
Hvidsten Rasmussens »Stodderprinses
sen« .

5. På generalforsamlingen i Skjern Han
delsforening var der stor debat angående 
Skjern kommunes ledige Herborg-grund. 
Til bestyrelsen nyvalgtes guldsmed Sv. 
Aa. Jensen og PR-mand i Skjern Bank 
Kaj Andersen. - Forstander Per Larsen, 
Vestjydsk Handelsskole i Skjern, aflagde 
på handelsforeningens generalforsamling 
beretning om skolens virke og udtalte 
bl. a., at han håber, det lykkes at etab
lere en højere handelseksamen i Skjern 
fra 1981.
6. Hjemmeværnet i Skjern søger for ti
den flere medlemmer. Kompagnichef 
Jens Lykke Jensen, Skjern, oplyser, at 
kompagniet skal øges med ca. 15 pct.
7. Skjern Autolakereri er nu flyttet ind 
i de nye bygninger på Stålvej i Skjern. 
Her har firmaet nu ca. 700 kvm. under 
tag, og i den nye slibehal er der plads 
til 28 køretøjer på een gang.
8. Brugsforeningen har udvidet for et 
par millioner. Uddeler Benny Sørensen 
oplyser, at man regner med at nå en om
sætning på 20 mill. kr. i 1980. - Skjern 
Stadions gæld til Skjern kommune er i 
1979 nedbragt til 119.000 kr. Regnska
bet viser et lille underskud - 1755 kr. - 
men stadion har i årets løb tjent 14.300 
kr. alene på reklamer.
11. Samtlige pensionister i Skjern kom
mune inviteret til amatørteater i Ræk
ker Mølle. Amatørerne spiller Hvidsten 
Rasmussens »Stodderprinsessen«. - In
dre Mission i Skjern har i den forløbne 
uge afholdt missionsuge i Skjern. - På 
biblioteket talte mag. art. Leif Chr. Niel
sen, Nationalmuseet, om de arkæologi
ske fund, der er gjort ved Nr. Omme.
12. Skjern byråd vedtog med omgående 
virkning, at vilkårene for offentlige lici
tationer forbedredes.
13. KFUM og K i Skjern-kredsen holdt 
generalforsamling. Formanden, Liscy 
Maksten, Tarm, oplyste, at Holmsborg
lejren og sommerhusene ved Søndervig 
nu er vurderet til næsten 2 mill. kr. Til 
kredsbestyrelsen indvalgtes Else Dide-
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riksen, Ringkøbing, Tove Søe, Videbæk, 
Jens Thomsen, Finderup, og Poul Arne 
Hansen, Lem.
15. Det konservative Folkeparti i Skjern- 
kredsen har holdt generalforsamling. 
Som ny kredsformand valgtes A. H. 
Rude, Borris, og til bestyrelsen nyvalg
tes Ove Nielsen. - Socialdemokratiet 
har holdt generalforsamling. Formanden, 
Carsten Spang, omtalte det hurtige kan
didatskifte, hvor Bo Bjerno afløste Jette 
Siefert. Nyvalgt blev faglærer Jørn Ko- 
foed.
18. Skjern kommune har nu startet for
søget med postbudet som social medar
bejder. Foreløbig har kun 7 pensionister 
tilmeldt sig.
19. Skjern Bank vil i løbet af kort tid 
begynde en udvidelse af bankens filial 
i Finderup. - I Landboforeningens års
beretning oplyser konsulent N. K. Fruer- 
gaard Pedersen, at husbond-afløsningen 
på Skjern-Tarm-egnen stadig får større 
tilslutning. I 1979 var der 125 land
mænd med i ordningen.
20. Ved et energimøde, arrangeret af 
partiet Venstre, udtalte formanden for 
Vestkrafts bestyrelse, gdr. Jacob Sten
sig, Sædding, at Elsam i dag køber ca. 
1/3 af sit kul i Sydafrika, og at man ag
ter at blive ved hermed for at kunne le
vere elektriciteten billigst muligt.
21. Fa. Skjern-Huse A/S har planlagt et 
projekt til 7 mill. kr. Det drejer sig om 
et bolig- og butikskompleks i det gamle 
Herborg.
22. Indre Mission i Skjern har holdt ge
neralforsamling. Der blev her fremsat 
et ønske om, at talerne i missionshuset 
for fremtiden optages på bånd, så ældre 
og syge kan afspille dem hjemme.
23. Der indkom 27 ansøgninger til stil
lingen som leder af Vestjydsk Gen
brugscenter i Skjern. Tømrermester Leif 
J. Laursen, Vejleå, fik stillingen. Cen
tret forventes at starte 1. april.
25. Formanden for Skjern Håndværker- 
og Industriforening, Flemming Rohde, 
har overrakt årets initiativpris til sik

Kirsten Jensen og Hans Jørgensen. - På 
generalforsamlingen i Håndværker- og 
Industriforeningen i Skjern aflagde fa
brikant Heiberg Mortensen beretning 
om Teknisk Skole. Skolens bebyggede 
areal er nu på ca. 12.000 kvm., og i 1979 
har skolen haft 1500 elever. Skolehjem
met har i det forløbne år haft 29.000 
overnatninger.
27. Den selvejende institution Amagerbo 
i Skjern har holdt generalforsamling, 
hvor formanden, Gerda Fog, Henne, op
lyste, at alle pladser er optaget, og at det 
månedlige bidrag fra hver beboer er 
fastsat til 1600 kr. Poul Christensen, 
Ringkøbing, blev indvalgt i bestyrelsen. 
- Generalforsamling i Skjern Husmoder
forening. Formanden, Inger Agerbo, ud
trykte sin glæde over den gode tilslut
ning, der har været til alle foreningens 
arrangementer. Til bestyrelsen nyvalgtes 
Mette Jensen og Inger Andersen.
29. Hotel Vestjydens nye forpagterpar 
er Rita og Henning Hedegaard Madsen 
fra Esbjerg. - Den årlige generalforsam
ling i A/S Skjern Bank. 450 fremmødte 
aktionærer godkendte bankens regnskab, 
der balancerede med 308 mill. kr. - det 
hidtil bedste. Til repræsentantskabet 
nyvalgtes Knud Axelsen, Skjern, og Chr. 
Spangsberg Sørensen, Hanning.

Marts
1. Formanden for Mesterforeningen, 
Svend Husted, oplyste på foreningens 
generalforsamling, at otte håndværksme
stre i det forløbne år har standset deres 
virksomhed, men at der samtidig er 
kommet fire nye til. Tømrermester Ej
nar Skovmose, Borris, blev udnævnt til 
æresmedlem. - Stadsingeniør G. H. Gre
gersen forlader hvervet som brandin
spektør. I stedet ansættes Frede Stryhn, 
Kerteminde, som brand- og bygningsin
spektør.
3. Ægteparret Mary og Christian Jacob
sen, der i 35 år har drevet købmands
forretningen på Vardevej 5, har solgt 
forretningen til Else og Bent Ostergaard
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ringsmester Leif Pedersen, der er for
mand for Arbejdernes Fællesorganisa
tion og byrådsmedlem for Socialdemo
kratiet.
26. Udsendelsesfest i Skjern kirke for 
missionær Gudrun Vest, der for fjerde 
gang rejser til Tanzania. - Dansk Røde 
Kors, Skjern afdeling, holdt generalfor
samling. Formanden, Arnold Andersen, 
sagde i sin beretning, at 1979 har været 
et roligt og stabilt år for foreningen. Til 
bestyrelsen nyvalgtes Jørgen Pedersen, 
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Nielsen, Herning. - I løbet af ganske 
kort tid vil man i Stauning Lufthavn 
tage et nyt radiofyr i brug.
4. På generalforsamlingen i Skjern-Tarm- 
egnens Landboforening blev der fra 
mange sider rettet en hård kritik, ikke 
kun mod regeringen, men også mod for-



eningens formand, Niels Tylvad. - End
nu inden det nye genbrugscenter er 
kommet igang, har der fra flere sider 
vist sig stor interesse for at aftage gen
brugsmaterialet, især papir og flasker.
5. Medlemstallet er faldet, men stigende 
tilslutning til arrangementerne i Skjern- 
Tarm-egnens Landboungdomsforening, 
oplyste formanden, Finn Nielsen, Ho
ven, på foreningens generalforsamling. 
7. Ved FDF’s kredsmøde fortalte politi
assistent Kaj Eriksen, Skjern, om poli
tiets arbejde, og derefter var FDF’erne 
på besøg på politistationen. - Det store 
reklame-bingospil gav et overskud på 
12-15.000 kr. til Set. Georgs Gildet i 
Skjern-Tarm. - Formanden for menig
hedsrådet, Laurids Hansen, oplyste på 
det offentlige menighedsrådsmøde, at 
Skjern kirkes budget nu er på 1,3 mill, 
kr. I det forløbne år har der, på grund 
af højere lønninger og dyrere varme, 
været et underskud på 121.000 kr.
10. Skjern-egnens Hovedkreds holdt i 
weekenden sin store forårsopvisning i 
Skjern-Hallen. Det blev en stor succes 
med ialt 1500 gymnaster og 1200-1300 
tilskuere.
11. I Skjern Rideklub regner man med, 
at man allerede i løbet af efteråret kan 
være klar med et nyt ridecenter, der 
skal opføres i kommuneplantagen øst 
for byen. Der skal bygges ridehal og 
anlægges dressur- og springbane, og pro
jektet kommer til at koste omkring 
750.000 kr. - A/S Plumrose har solgt 
sin aktieandel - ialt 50 % - i Skjern 
Eksportslagteri og Herning Svineslag
teri. Andelsslagteriernes Fællesbestyrelse 
har købt aktierne og derefter overdra
get dem til de ca. 5.000 landmænd på 
Skjern-Herning-egnen, der er leverandø
rer til slagterierne.
12. Trods sparetider har Skjern Byråd 
nu bevilget det tidligere lovede beløb på 
127.000 kr. til køb af vindmøllen i 
Skjern. Herefter vil man snarest gå i 
gang med restaureringen. - Ved et møde 
på Skjernå-skolen er der blevet stiftet 
en afdeling af Evnesvages Vel. Den 
dækker Skjern-T arm-Videbæk-Ringkø- 
bing- og Holmsland-området.
14. Skjern kommune arbejder for tiden 
med planer om et nyt tarifsystem. - 
Vanføreforeningen for Skjern-Ringkø- 
bing-Tarm og Videbæk har holdt gene
ralforsamling i Hanning forsamlingshus. 
Formanden, J. Finderup Schmidt, Vogn
bjerg, oplyste, at foreningen, der klarer 
sig helt uden kommunale tilskud, har 
224 medlemmer. - På maskinfabrikken 
Herborg har man netop startet en ny 
stor produktion af tre typer trucks. - På 
den ekstraordinære generalforsamling i 
Skjern Handelsforening blev det beslut
tet at sætte det årlige kontingent op fra 
350 til 600 kr.
17. Skjern og Omegns Eksportmarked 
holdt generalforsamling. Formanden, 
gdr. Kjeld Lundgaard Andreasen, Stau
ning, rettede en skarp kritik mod de 
forskellige interesseorganisationer og 
opfordrede dem til at koncentrere sig 
om at hjælpe de kriseramte landmænd.

18. Mange mennesker kikkede lørdag in
denfor hos ejendomshandler J. Linde
berg for at gratulere med de nye lokaler. 
J. Lindeberg har flyttet sit kontor til 
Bredgade. - Soldaternes Venner i Skjern 
har holdt generalforsamling. Forman
den, forpagter Max Hjøllund, Borris, 
sagde i sin beretning, at besøgstallene 
fra soldaterhjemmene viser, at der fort
sat er brug for dem. Kjeld Skov Jensen, 
Skjern, blev nyvalgt til bestyrelsen.
19. Det beskyttede værksted i Skjern 
skal i løbet af 12 måneder levere 10.000 
senge, som møbelfirmaet Ikea netop har 
bestilt. - Turistkontoret i Skjern har al
lerede nu modtaget henvendelse fra tre 
engelske lystfiskergrupper med hver 100 
medlemmer, som ønsker at fiske i Skjern 
Å i sommer.
21. På repræsentantskabsmødet i Skjern 
Erhvervsråd og Turistforening talte for
manden, bogtrykker N. E. Strandby- 
gaard, om regionsplanlægningen, lige
som han også omtalte den vildledende 
annoncekampagne, der er blevet ført af 
Ringkøbing Handelsskole for at prøve 
at få elever fra nabo-områderne. - Ju
nior Chamber Skjern/Tarm havde for 
eleverne i 9. klasse i Skjern og Egvad 
kommuner udskrevet en stilekonkur
rence med emnet »Lokale livsvilkår nu 
og i fremtiden«. Der indkom 17 stile, og 
det blev Kirsten Axelsen, Skjern, der 
vandt en rejse til Skotland. - I samar
bejde med menighedsrådet havde Skjern 
Bibliotek arrangeret en orgelkoncert i 
Skjern kirke med domorganist Niels 
Henrik Nielsen, København.
25. På de mange forskellige kurser, som 
husholdnings- og husmoderforeningen i 
Skjern har afholdt i vinter, har der væ
ret 573 deltagere, og de er i alt blevet 
undervist i 1420 timer. - Skjern-kred- 
sens Aktive Lyttere og Seere har holdt 
generalforsamling. Her oplyste forman
den, Thomas Johnsen, Hoven, at med
lemstallet er 308, medens man på lands
plan har 30.000 medlemmer.

26. Skjern-Egvad Musikforenings første 
generalforsamling, hvor formanden, E. 
Riis-Olsen, Tarm, oplyste, at foreningen 
har fået en god start. Foreningen har 79 
medlemmer.
28. Både Skjern Museumsforening og 
den selvejende institution Skjern Mu
seum fik på generalforsamlingen på 
Bundsbæk Mølle nye vedtægter. De to 
foreninger er herefter officielt adskilte, 
og samtidig forandrede Skjern Mu
seumsforening navn til Skjern-Egvad 
Museumsforening. 1979 blev et rekordår 
med hensyn til besøgende på museet, 
idet der kom 10.500 gæster.
29. På Bedriftssundhedstjenestens gene
ralforsamling oplyste formanden, fabri
kant Kaj Axelsen, Skjern, at et rund
spørge på de forskellige arbejdspladser 
har vist, at mange virksomheder endnu 
ikke er klare over, hvad et BST-center 
er, og hvad det skal lave. BST-centret 
har lokaler på amtssygehuset i Tarm.
31. Ved generalforsamlingen i Kristelig 
Lytter- og Fjernseerforening talte pro
gramsekretær Ann Nissen om sine ud
sendelser »Landet rundt«. - Skjern Bib
liotek arrangerede en oplæsningsaften 
med skuespillerinde ved Det kongelige 
Teater Karen Margrethe Bjerre, der læ
ste Karen Blixens novelle »Babettes gæ
stebud«. - Indbyggertallet i Skjern kom
mune er nu 12.492.

April
2. På flyveruten Stauning-Thisted-Ka- 
strup vil turen fredag aften ske med en 
Mærsk Air Boing 737, der har plads til 
127 passagerer.
5. Flyet til København måtte lette fra 
Stauning Lufthavn uden passagerer. På 
grund af sygdom blandt personalet kun
ne Ringkøbing Politistation ikke sende 
mandskab til sikkerhedskontrollen i 
lufthavnen, og de rejsende blev derfor 
kørt i busser til Billund.
8. 34 piger - alle medlemmer af Skjern 
Pigekor - har været på en succesrig tur
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til Sverige. - For tredie gang havde 
Skjern besøg af folkedansere fra Ingol
stadt i Tyskland. - Der har været ind
brud i Skjern kirke, hvorunder der blev 
forøvet hærværk mod orgelet.
9. 4. a på Byskolen i Skjern har deltaget 
i en konkurrence, der var udskrevet af 
energiministeriets energisparejournal. 
Klassen havde, med Chr. Lundsgaard 
som forbillede, valgt at behandle te
maet: Borgmesteren cykler. -
11. Skjern Sogns Venstre holdt general
forsamling. Formanden, Kr. Guldager, 
udnævnte fhv. borgmester N. Stie Han
sen til æresmedlem af foreningen. Det 
årlige kontingent blev forhøjet til 65 kr. 
Medlemstallet er 149. Til bestyrelsen 
nyvalgtes ingeniør Jørgen Olsen, Skjern.
12. Brugsforeningen i Skjern udbetaler 
ingen dividende i år. - Skjern-Tarm 
Teaterforening har foretaget et spørge
skema-undersøgelse blandt medlemmer
for at se, om der er stemning for at 
fortsætte foreningen trods de forringede 
spilleforhold. Der indkom 65 svar, som 
alle var positive og som accepterede, at 
man fremover benytter Kirkeskolens 
aula til forestillingerne. - Socialudvalgs
formand Britha Sikjær udtalte på gene
ralforsamlingen i Skjern Sogns Venstre, 
at kommunen udbetaler varmehjælp til 
100 pensionister, men at man regner 
med, at omkring 400 kunne komme i 
betragtning.
14. Den årlige »Rakkermarch« blev af
viklet i weekenden. Over 600 menne
sker fra næsten hele landet var med. - 
Skjern Strandjagtforening havde arran
geret en stor og flot udstilling i Skjern- 
Hallen med ca. 50 udstillere. Desværre 
kom besøgstallet ikke så højt op som 
ventet. - Pensionistforeningen for Skjern 
og Omegn holdt generalforsamling. For
manden, Anton Kjeldsen, Stauning, tak
kede for den store tilslutning, der har 
været til alle foreningens arrangemen
ter. Til bestyrelsen nyvalgtes Karla Sø
rensen, Skjern, Aage Hedegaard, Skjern, 
og Chr. Olesen, Faster.
15. Skjern Turistforening har atter i år 
ansat ægteparret Edel og Palle Adam- 
sen, Horsens, som bestyrere på Skjern 
Å Camping. Der nedsættes et skole
strukturudvalg, som skal kulegrave kom
munens skolevæsen.
16. Skjern-Tarm Musikforening havde 
onsdag aften arrangeret en koncert på 
Kirkeskolen i Skjern. Det var sangeren 
og guitaristen Ingolf Olsen, der under
holdt.
17. Civilforsvarets Marchforening har 
nu indledt rækken af traveture på 5-10 
km.
18. Udvalget bag byfesterne i Skjern har 
besluttet at holde en pause i festerne.
19. Generalforsamling i Skjern Skytte
forening. Formanden, Carl Aage Iver
sen, omtalte de gode resultater, som for
eningens unge skytter har opnået. Til 
bestyrelsen nyvalgtes Kurt Mathiasen og 
Kim Sikjær.
21. Nina Bang Lauridsen har i Bredgade 
åbnet en klinik for fod-, krop- og hud
pleje.

22. Formanden for Skjern Turistfor
ening, redaktør Axel Søndergaard, sagde 
ved generalforsamlingen, at Skjern er 
klar til at modtage flere turister i år end 
nogen sinde før. Der er 500 medlemmer. 
- Skjern FDF har afholdt den årlige 
forårsfest.
25. I sin beretning på generalforsamlin
gen i KFUM og K’s Idrætsforening i 
Skjern sagde formanden, overlærer N. 
K. Kristensen, at medlemmerne frem
over må betale mere for at dyrke idræt. 
Han takkede for de mange frivillige ar
bejdstimer, der var ydet i årets løb. Til 
bestyrelsen nyvalgtes Susanne Christian
sen. - På generalforsamlingen fandt og
så den årlige overrækkelse af lederpokal 
og -krus sted. Torsten Østerby fik poka
len, og Egon Lauridsen fik kruset.
24. Mange kom en tur jorden rundt, da 
forfatteren Trooels Kløvedal fortalte fra 
sine 61/2 år på skibet »Nordkaperen«. - 
Nu, hvor den gamle gård Øster Birk er 
genopført ved Bundsbæk Mølle, er den 
gamle landauer kørt på plads. - Der 
meldes om de først udsprungne bøge fra 
Dejbjerg.
25. A/S Skjern Huse går snarest igang 
med det store projekt i Skjerns bymidte. 
Herborgs gamle bygninger rives ned, og 
A/S Skjern Huse opfører et stort kom
bineret bolig- og erhvervsbyggeri. Både 
Amtscentralen og Voksenundervisnings
centret får til huse her.
28. Formanden for Erhvervsrådet, N. E. 
Strandbygaard, åbnede AFO’s udstil

ling som er arrangeret i anledning af 
Skjern AOF’s 60-års jubilæum.
29. Det radikale Venstre i Skjern-kred- 
sen får Niels Aage Thomsen, Hoven, 
som ny folketingskandidat.
50. EFG-skolen i metalfagene havde 
stort besøg ved åbent hus arrangement, 
som var sat istand efter endnu en udvi
delse af skolen for 4,7 mill. kr. - For
året blev budt velkommen ved en smuk 
forårskoncert af Skjern Pigekor, ledet af 
viceskoleinspektør Kai Lykke. - Skjern 
Å-sammenslutningen står bag udsættel-
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sen af 4.000 havørreder i Skjern Å. - 
Mere og mere arbejde fra Herning Slag
teri går nu til Skjern Eksportslagteri. 
Det betyder, at 15 nyansættes.

Maj
1. Med otte faner og Fjordblæserne i 
spidsen deltog omkring 50 mennesker i
1. maj-optoget igennem Skjern. Demon
strationen blev ledet af SID-formand 
Andreas Iversen, Tarm, og dagens ta
lere var folketingsmedlem Knud Dam- 
gaard og forbundsformand Aage Ander
sen.
2. Skjern Å Camping åbnede med Edel 
og Palle Adamsen som værtspar. Cam

pingpladsen har fået bedre faciliteter 
med ny bade-, toilet- og køkkenbygning. 
- Konstitueret kredslæge Ole Rimestad 
fratræder stillingen, som overtages af 
læge Mogens Bagger, Ringkøbing.
5. I anledning af årsdagen for befriel
sen holdt hjemmeværnet søndag en re
ception i Borris-lejren. Her fik syv hjem
meværnsfolk overrakt 25-års tegnet. Det 
var bl. a. Bent Ingolf Christensen, 
Skjern, Erling Dalsgaard, Tarm, H. P. 
Rasmussen, Hanning, Kristian Simon
sen, Bølling, og Aage Vad Kongsholm, 
Hanning.
6. Skjern Fragtcentral har startet en ny 
service, idet man nu udbringer småpak
ker over hele landet fra dag til dag.
7. Skjern Friluftsbad har i sidste øjeblik 
måttet udsætte åbningen. Et jernbeton
dæk over rensningsfiltrene sprang, og 
man kan ikke sige noget om, hvornår 
badet kan åbne. - Den kun 22-årige Vig
go Rask, Skjern, er blevet valgt til for
mand for KFUM’s Idræt i Skjern-kred- 
sen.
9. Skjern-kredsens Venstre har holdt de
legeretmøde. Der var 142 deltagere fra 
kredsens 30 lokalforeninger. Højskole
lærer Ove S. Torp, Herning, blev med 
akklamation genopstillet som kredsens 
folketingskandidat. Aftenens taler var 
Bertel Haarder. - Cafeteriet på Hotel 
Vestjyden i Skjern, der lukkede sidste 
efterår, er atter blevet genåbnet.
12. Det nye genbrugscenter i Skjern 
holdt åbent hus. - Som led i kampag
nen »Kend dit land« har Skjern og Om
egns Pensionistforening været på ud
flugt.
13. Formanden for Dansk Metals lokal
afdeling i Skjern, Holger Damgaard, 
er een af de tre metalfolk, som hoved
bestyrelsen har udvalgt til en 16 dages 
tur til Afrika. - Østergades Bageri, der 

i 13 år har været drevet af Anne Marie 
og Benny Skov, overtages 15. juli af ba
germester jens Sandmand, Løsning. - 
Der bliver talt med store bogstaver imel
lem Skjern Byråd og Handelsforeningen, 
når det drejer sig om indkøb til kommu
nale institutioner. Handelsforeningen er 
utilfreds med de store indkøb, som fore
tages udenbys.
17. For et år siden stiftede Lions Skjern- 
Tarm afdeling Brobyggerlauget. Der 
blev dengang valgt fire medlemmer, og 
det er så meningen, at der hvert år skal 
vælges to nye. I år faldt valget på tu
rist- og erhvervschef Flemming Kongs- 
hede, Skjern, og fiskeeksportør Henning 
Brasen, Hemmet.
20. I skønt sommervejr holdt man rejse
gilde over Skjern-hal nr. 2. Den nye hal 
bliver på 1750 kvm.
21. 14 medlemmer af Set. Georgs Gildet 
har været på en meget vellykket tur til 
Larvik i Norge.
22. Ringkjøbing Bank i Skjern har holdt 
informationsmøde om fremmed valuta 
og checkbehandling. - Menighedsrådet 
i Skjern har besluttet, at arbejdet med 
det nye menighedshus skal udbydes i 
licitation.
32. Skjern Bokseklubs generalforsam
ling. Formanden, skotojshandler Hen
ning Jensen, oplyste i sin beretning, at 
klubben har deltaget i 60 kampe. Til 
bestyrelsen nyvalgtes Finn Bondo Pe
dersen.
28. To nye tegnestuer er i disse dage 
åbnet. I Bredgade 93 har arkitekt Flem
ming Bay-Jørgensen startet en ny afde

ling af sit firma, og i Bredgade 49 er 
det arkitekt Bjørn Christiansen, der 
sammen med Skjern Huse har oprettet 
en ny tegnestue. - Skjern-Tarm musik
dramatiske Forening har holdt general
forsamling. Formanden, Anne Marie 
Møller Christensen, sagde, at kommu-
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nalpolitikerne i Skjern og Egvad kom
muner er begyndt at tage sig af proble
met vedrørende den manglende teater
sal. Foreningen har et underskud på 
43.500 kr. Til bestyrelsen nyvalgtes bib
liotekar Lone Thaarup, Tarm.
30. Skjern Papirfabrik går igang med at 
bygge det nye rensningsanlæg samt ..en 
udbygning af den store papirmaskine.- 
Koncert i Skjern kirke med organist 
Willy Egmose, der spillede, og Skjern 
Kirkekor havde indøvet nogle ukendte 
engelske melodier til kendte danske tek
ster. - Serigrafafdelingen hos Skjern 
Skilte er blevet en selvstændig virksom
hed. Henning Nygaard overtager denne, 
Skjern Serigraf og Offset. - 32 elever 
fra den kristne friskole i Skjern har i 
en uge været i København.
31. Som en følge af at Skjern by nu har 
taget sit rensningsanlæg i brug, er der 
nu atter kommet fisk i både Kirkeåen 
og Ganer Å. - Set. Georgs Gildet i 
Skjern/Tarm står bag opførelsen af et 
spejderstadion i Skjern på plænen øst 
for tennisbanerne.

ARNOLDS
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Juni
2. Omkring 100 elever fra Skjern kom
munes frivillige musikundervisning var 
lørdag samlet på Borris skole til musik
dag. - 72 af Englands dygtigste coarse- 
fiskere konkurrerede i weekenden ved 
Skjern Ä. At det var en betydningsfuld 
konkurrence var der ingen tvivl om. Så
vel radio- som TV-hold og 15 journali
ster overværede arrangementet.
3. Set. Georgs Gårdens børnehave holdt 
åbent hus for at fremvise den nye sal 
på 88 kvm. - På Bundsbæk Mølle skal 
man nu til at være selvforsynende med 
elektricitet. En turbine, der skal tilkob
les vandmøllen, vil kunne producere 
el nok til både belysning og opvarm
ning.
4. Formanden for Skjern Tennisklub, P.

Gross Jørgensen, var i sin beretning på 
foreningens generalforsamling ret så pes
simistisk med hensyn til klubbens frem
tid. Klubben har 90 medlemmer.
7. Regnskabet for EUC i Skjern viser i 
år et driftsoverskud på 14.000 kr. Der 
har været en stigning i overnatningerne 
på ca. 1000, og lejen herfor udgør alene 
over 1 mill. kr. - Efter særforsorgens 
udlægning til kommunerne vil Skjern 
kommune forsøge at finde private af
lastningshjem, som f. eks. under sygdom 
og ferie kan modtage handicappede og 
åndssvage børn. Børnene skulle ellers 
til institutioner i Tjørring eller Vejle.
9. Ved danmarksmesterskabet i terræn
skydning blev det den 22-årige Jørgen 
Bisgaard Mikkelsen, Skjern, der vandt.
- For første gang i tre år holdt Indre 
Mission i år sit sommermøde udendørs. 
Omkring 200 mennesker var mødt op i 
anlægget ved Ånumvej for at høre mø
dets to talere, pastor John Ørum Jør
gensen, Gjellerup, og forstander Vagn 
Gimm, Bramming. - I galleri Jernsalen 
udstiller gymnasielærer Paul Cederdorff 
keramik, grafik og maleri, og Poul Es
ting viser tegninger, akvareller og ud
klip. - Tusindvis af mennesker tog i 
weekenden til Stauning Flyveplads for 
at se på det store veteranfly-rally. Om
kring 400 fly landede og startede, og 
heraf var de 120 deciderede veteranfly.
- Det blev den svenske pilot Gunilla 
Øhrn fra Allingås, der vandt vandrepo
kalen for at flyve i det ældste fly. Hun 
kom til stævnet i en Piper JC-3 fra om
kring 1940.
10. Efter at have virket som tandlæge i 
Skjern i 37 år har Frode Hammerskov 
solgt praksis til sin assistent, Kresten 
Bjørnholt-Schou. - DMS har holdt sin 
årlige basar. Den tidligere bankdirektør 
Albert Bornerup, Thisted, var gæsteta
ler. - Byrådet bevilgede 450.000 kr. til 
erhvervelse af DSB-husene i Bredgade. - 
Lokalplanen for Centrum, Møllegade,
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maler du selv?

Flügger byggefinish
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- så vil du sikkert sætte pris på at 
kunne købe Flügger maling, som 
kan købes direkte hos os. Det 
er den kvalitet, vi malere selv an
vender og har gode erfaringer med. 
Har du også brug for et par gode 
råd, så giver vi gerne nogle 
professionelle tips.
Kom og lad os snakke om det.
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Jernbanegade, Bredgade og Østergade, 
blev efter et års forhandlinger endelig 
godkendt. - Stagnation i boligbyggeriet. 
Skjern by kan tilbyde 90 grunde, hvoraf 
55 er modnet. - Antallet af lærerstillin
ger nedsættes til 146 mod 149.
11. Selv om der fra hele landet meldes 
om masser af manglende praktikpladser 
til unge under uddannelse, oplyser Tek
nisk Skole i Skjern, at kun 2 ud af 30 
elever derfra mangler praktikplads. - 
Skjern Billardklub holdt generalforsam
ling i de nye lokaler. Formanden, Lykke 
Vorup, oplyste, at klubben havde haft 
et overskud på 9.000 kr.
12. Hovedkredsens store sommergymna- 
stikopvisning på Skjern Stadion havde 
samlet omkring 700 tilskuere. Der var 
opvisning af 450 gymnaster.
13. Varmeforbruget er i den forløbne 
sæson faldet med 15 pct. I alt 1389 for
brugere skal dele 1.450.000 kr., mens 
583 skal efterbetale 600.000 kr. I den 
nye sæson vil prisen pr. kubikmeter 
blive på 14,00 kr. + moms. - Skjern 
kommune har nu måttet opgive at åbne 
friluftsbadet i sommer efter uheldet.
14. Hele fjernvarmenettet i Skjern er i 
løbet af nogle nætter blevet termografe- 
ret. Temperaturen i fortovet over varme- 
ledningerne er blevet målt.
16. Årets »Nøglefest« i Skjern blev en 
skuffelse for arrangørerne, Skjern Gym
nastikforening, med alt for få menne
sker.
17. Fra Amagerskolen dimitteredes 20 
elever fra 10. klasse og 41 elever fra 9. 
klasse.
18. Den 14-årige Niels Ibsgaard fra Vejle 
har i Skjern Å fanget årets største laks. 
Fisken målte 98 cm og vejede 8,6 kg, og 
det tog den unge fisker en halv time at 
få den i land. - 69 unge afsluttede skole
gangen på Byskolen.
19. Et ungdomsorkester fra Bømlo kom
mune i Norge kom til Skjern. 80 børn 
gav koncert foran Skjern Bank. - For
manden for Skjern Gymnastikforening, 
Svend Gottfredsen, kunne på general
forsamlingen konstatere, at økonomien 
var blevet forbedret. Til hovedafdelin
gen nyvalgtes Søren Pedersen. - Den 
nye skoleinspektør, Jens Colding, Skjern

sen, Hvide Sande, Jens Nørgaard Kri
stensen, Skjern, og for anpartsselskabet 
ansatte man Else Dahl Pedersen, Tarm. 
- I Ringkjøbing Bank i Skjern kan man 
i denne tid se en udstilling af træsnit, 
udfort af Ellen Margrethe Christiansen, 
Bousøgård. - På generalforsamlingen i 
Skjern Industrigård oplyste formanden, 
N. Stie Hansen, at det nu ser ud til, at 
foreningens kapital på ca. 200.000 kr. 
vil komme til at gøre nytte, idet man 
for tiden forhandler med en lokal hånd
værksvirksomhed om en investering.
21. CF-leder E. Staal, Skjern, oplyser, 
at kun ca. 5.500 mennesker i Skjern 
kommune vil have mulighed for at 
komme i beskyttelsesrum i tilfælde af 
krig. - Trafikken på Skjern Station steg 
i 1979 med 16 pct. Antallet af solgte 
billetter er steget med 23 pct.
25. Skjern kommunes udflugt for ældre 
og pensionister havde samlet ikke færre 
end 286 deltagere. Turen gik over Bil
lund, Vejle og Munkebjerg til Lille
bæltsbroerne. - Bevaringsforeningens 
generalforsamling. Formanden, Kirsten 
F. Bjerregaard, Dejbjerg, omtalte i sin 
beretning kommunens køb og senere 
overdragelse af møllen til Bevaringsfor
eningen. Til bestyrelsen nyvalgtes gdr. 
Niels Chr. Høj Pedersen, Stauning.
26. På repræsentantskabsmødet i Arbej
dernes Fællesorganisation var det næst
formanden, Peter Christiansen, der af
lagde beretning. Han omtalte de mange 
aktiviteter i det forløbne år i forbin
delse med organisationens 60-års jubi
læum. Markus Pedersen og Bent Hen
riksen blev nyvalgt. - Vestjydsk Han
delsskole tog afsked med det hidtil stør
ste hold elever, idet 206 har gennemført 
basisåret. 40 pct. af eleverne står nu 
uden praktikplads.
28. Vindmøllen fik nye vinger. Vin
gerne, der er lavet af lamineret gran,
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Bredgades Slagter
v/ Leo Andersen

Forretningen

med kvalitetsvarer

TELEFON 35 04 59

Kirkeskole, tog afsked med 45 elever 
fa 9. og 10. klasserne. - Licitationen på 
det 430 kvm. store menighedshus i an
lægget blev samlet 1,8 mill. kr.
20. Vestjysk BST-Center af 1979 og 
BST Vest ApS har holdt generalforsam
ling på Hotel Vestjyden i Skjern. Til 
bestyrelserne nyvalgtes Egon Kristen

vejer hver 1,5 tons. - Skjern Industri 
Service, der beskæftiger 25 fysisk og 
psykisk handicappede, er nu igang med 
at levere 10.000 senge.
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30. Indbyggerantallet i Skjern kommune 
er optalt til 12.552. I april kvartal bety
der det en fremgang på 60 indbyggere.

Bækgårds vej 35
Telefon (07) 35 03 43

Hotel Vestjyden
Telefon 35 11 88

SKOLEGADES
BAGERI

E. Lund Jensen
Telefon 35 00 43

Se først i

Trikotage- 
Magasinet 
v/ Kr. Abildhauge
Therkildsen

Østergade 1 . Skjern
Telefon 35 02 47

SKJERN BRUGSFORENING
Storbutikken i centrum
Altid frisk med dagligvarer

Juli
1. I en uge har 37 KFUK-spejdere fra 
Skjern været på sommerlejr i Bryrup i 
silende regn.
2. Amtsrådets social- og sundhedsud
valg har besluttet at bruge 1,9 mill. kr. 
på et nyt beskyttet værksted i Skjern i 
1981.
4. Årets dyrskue i Skjern afvikledes i 
dejligt sommervejr. Det var det hidtil 
største skue med 347 tilmeldte dyr. Her
af 4-H 76 dyr.
7. Regnskabet for Skjern kommune for 
1979 viser, at kommunen beskæftiger ca. 
5 pct. af indbyggerne. Der er i alt 631 
ansatte, som i 1979 har fået udbetalt 7,9 
mill. kr. i løn. Der er nu skiltning ved 
hovedvej 11 til Bundsbæk Mølle.
8. Skjern og Egvad går i samarbejde for 
at få sygehusvaskeriet til Skjern i stedet 
for til Holstebro, som amtet foreslår. - 
Da menighedsrådets byggeplaner bliver 
aktuelle i år, måtte byrådet bevilge 
130.000 kr. til at etablere en ny lege
plads. - Bevaringsforeningen har fået 
Egon Søgaard som formand.
15. Den 1. august åbner Kruses Køre
skole i Skjern sine nye teorilokaler i 
ejendommen på hjørnet af Nygade og 
Nørregade.
16. Signe Kjær, der i mange år har dre
vet en forretning med fliser og mosaik i 
Danmarksgade, har solgt lokalerne til 
Niels Erik Kjær, der vil importere bl. a- 
lædervarer og legetøj fra Østen.
21. Døgnboksen i Ringkjøbing Banks 
Skjern-afdeling brudt op og tømt. - For 
femte gang har Skjern Svømmeklub haft 
besøg af svømmeklubben Weyher ved 
Bremen.
28. Maskinfabrikken Herborg har præ
senteret en nyhed indenfor industrisek
toren. Det er en gaffelløftertruck, der er 
el-drevet, men som kan udstyres med 
benzin- og dieselmotor.
29. Formanden for boligforeningen 
»Lejerbo« i Skjern, faglærer Hans Chr. 
Sonne, oplyser, at der er et års ventetid 
på en lejlighed i etageejendommene ved 
Østergade/Østre Allé. - Igen i år luk
kes Østergade for kørende trafik i en 
uge og omdannes til gågade, hvor denne

Skjern

Møllegade
Telefon *35 08 00

kæmpekagemand præsenteredes af Øster
gades Bageri. - Når skolerne i Skjern 
kommune begynder igen, vil der være

1.985 elever. Heraf går de 150 i børne
haveklasserne.
31. Menighedsrådet i Skjern har ind
købt og installeret en båndoptager i 
Skjern kirke.

August
2. På Vestjydsk Handelsskole starter der 
igen i år 216 elever.
4. Fra begyndelsen af det nye skoleår er 
Den kristne Friskole i Skjern blevet 
eksamensskole, idet fire elever i år skal 
afslutte 9. klasse med statskontrolleret 
afgangsprøve. I den nye første klasse ei
der startet 19 nye elever og i børne
haveklassen 19.
9. Carl C. Jensens Metalvarefabrik lan
cerer en helt ny teleskop-antenne, som 
vil have interesse for radioamatører. 
Samtidig er man gået i gang med fabri
kationen af en kæmpe-parabolantenne 
til Norge.
12. Ved Skjern Badmintonklubs gene
ralforsamling oplyste formanden, Pre
ben Vils Pedersen, at foreningen nu har 
218 medlemmer. - Skjern Bank indviede 
den nyudvidede filial i Finderup. Man 
råder nu over et areal på 100 kvm.
14. Skjern kommunes indbyggertal er 
nu blevet til 12.613.
15. Skjern Eksportslagteri har opslået 
15 nye stillinger.
16. Med henblik på at styrke forholdet 
mellem hjem og skole har Kirkeskolen 
i Skjern arrangeret fire foredrags- og 
diskussionsaftener i løbet af skoleåret. 
20. Skønt Skjern ikke længere har no
gen teatersal, kører teaterforeningen" vi
dere endnu en sæson. De fire forestil
linger opføres i Kirkeskolens aula. - 
Museumsinspektør Kim Clausen, Skjern, 
har påbegyndt opbygningen af et film- 
og lysbilledarkiv, der skal fortælle om 
gamle vestjyske håndværkstraditioner. 
Arkivets første billeåer blev af blytæk
ker Knud Bøjlesen, Stauning. - Der har 
meldt sig så mange elever til EFG’s 
jern- og metallinie, at man har kunnet 
oprette et sjette hold på skolen.
23. Når Skjern kommunale Ungdoms
skole i år starter den nye sæson, vil ca. 
350 af de unge mellem 14 og 18 år i 
kommunen deltage. Det svarer til ca. 
35 pct. af samtlige unge.
26. På Skjern Turistkontor skal der nu 
oprettes en booking-central for uden
landske fiskere, der ønsker at fiske i 
vandløbene i Ringkøbing og Ribe am
ter. - I de fem år, der har været mulig
hed for at melde sig ind i en slankeklub 
i Skjern, har kun een mand vist inte
resse for sagen. Derimod har mange 
mænd vist interesse for madlavnings
kurser.

September:
1. Skolerne i Skjern kommune er i 
denne tid plaget af lus. Skolelæge Hen
ning Søgaard, Ølgod, oplyser, at otte af 
de ni kommuneskoler har anmeldt lus. 
I weekenden afviklede Set. Georgs Gil
det i Skjern sit årlige Nøgleløb. Trods 
silende regn blev det en spændende op
levelse. - Helen Brønden Christensen
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Linds Farvehandel
v/ Svend Gottfredsen

16. På et opstillingsmøde i Indre Mis
sion oplyste formanden for Skjern Me
nighedsråd, at man nu har besluttet sig 
til at lade firmaet Markussen & Søn i 
Åbenrå bygge et nyt orgel til Skjern 
kirke. Orgelet vil med sine 30 stemmer 
blive dobbelt så stort som det nuvæ
rende. - »Hair-design for you« åbnedes i

PERLE SKO
Østergade 6 - Skjern 

v/ Henning Jensen
Tlf. (07) 35 01 83

Østergade 14 - Skjern
Tlf. (07) 35 12 13

Centrum Møbler
Tonni Christensen

Bredgade 80 - Skjern
Tlf. (07) 35 20 74

KIOSKEN
Østergade 2 - Skjern - Tlf. 351040

Aut. Tipsforhandler

BØRNETØJ 0-16 ÅR

Østergade 3 - Skjern

overtog Materialhandelen i Jernbane
gade efter Ebbe Jepsen.
2. Fra den 1. september har grosserer 
Børge Jensen, Skjern, overtaget engros- 
firmaet P. Skov i Herning. - Til gene
ralforsamlingen i Skjern Rideklub var 
der mødt omkring 40 medlemmer. Til 
bestyrelsen nyvalgtes Edith Bennedsen 
og Peder Pedersen. - For at sikre be
skæftigelsen er A. L. Stålspær begyndt 
at udvikle containere til affald.
4. Skjern-fotografen Aage Knak Nygaard 
har opnået en førstepræmie i portræt
fotografering ved Dansk Fotografisk 
Forenings landsmøde. - Skjern/Egvad 
Musikforenings koncert med kunstnere 
fra Esbjerg, Frederik Gislinge på obo 
og pianisten Finn Loving. - Skjern Tek
niske Skole inviterede til åbent hus in
den for autouddannelsen, og omkring 
170 læremestre havde taget imod indby
delsen. - Efter at maskinfabrikken Her
borgs gamle lokaler er blevet revet ned, 
måtte man holde den halvårlige løsøre
auktion udendørs. Omsætningen blev 
på 27.000 kr.
5. Borgmester Chr. Lundsgaard åbnede 
Skjerns nye musik-, kultur- og værtshus 
Nygade 1. Musikken leveredes af West 
58th Street Stompers.
8. Klosterkirkens kor fra Horsens gav 
koncert i Skjern kirke. - Fasanbestan
den i kommuneplantagen nordøst for 
Skjern skulle nu være sikret mange år 
frem i tiden. De tre jagtforeninger ud
satte 30 flyvefærdige fasankyllinger. -
9. Byrådet besluttede, at det gamle 
vandtårn skulle væltes.
11. Flere og flere i Skjern foretrækker 
at bo i lejlighed i stedet for eget hus. 
Det har betydet et sådant pres på lejer
foreningerne, at Lejerbo nu har beslut
tet at opføre to nye beboelsesejendom
me til i alt 7,7 mill. kr. - Cafeteriet ved 
Hotel Vestjyden har vist sig at være en 
succes. Som en nyhed vil der for frem
tiden være levende musik på hotellet 
hver lørdag.
12. Skjern Tricotagefarveri blev ramt af 
en brand, der ødelagde en meget kost
bar maskine. - Vestjysk Genbrugscenter 
i Skjern, der beskæftiger 12 unge fra de 
seks kommuner, der er med i projektet, 
har alene i sidste måned indsamlet 15 
tons pap og 6 tons papir. Antallet af 
unge arbejdsløse er steget med over 150 
pct. siden april.
13. Undervisningsministeriet har netop 
oplyst, at gennemsnittet for betalingen 
for et barn i folkeskolen ligger mellem 
14.000 og 15.000 kr. I Skjern er beta
lingen for et barn beregnet til 14.000 kr.

Østergade af Gitte Hansen. - Slutopgø
relserne for 1979 bliver sendt ud til 
skatteyderne. I Skjern kommune skal 
4611 personer have tilbagebetalt 9,7 
mill, kr., mens 2942 skal efterbetale 8,3 
mill. kr.
17. Nu da salen til Hotel Vestjyden i 
Skjern skal rives ned, har ejerne, Skjern 
Bank, foræret borde og stole fra salen 
til henholdsvis Cirklen og spejderhuset 
på Vardevej.
18. I missionshuset i Skjern har man 
fejret Indre Missions 119 års fødselsdag. 
Agnethe Fjord, Margrethe og Carsten 
Jørgensen underholdt med sang, og af
tenens taler var pastor Erik Lunde. 
Ølby.
19. En ny radioamatørklub for Skjern, 
Lem og Videbæk holdt stiftende gene
ralforsamling i Finderup. - En af Skjerns 
ældste forretningsejendomme, manufak
turhandler Bent Frandsens ejendom, 
Bredgade 54, er i disse dage under en

ombygning, der skulle bringe den nær
mere til dens oprindelige udseende.
20. Folkedans bliver mere og mere po
pulær på Skjern-egnen. I SG deltager 
50-60 børn og lige så mange voksne i 
dansen. - På Skjern Fjernvarmeværk 
er der brugt fjernvarme for over 10 
mill. kr. Dette er ca. 4 mill. kr. mere 
end sidste år. Stigningen skyldes de 
stærkt stigende oliepriser. - Hotel Vest-
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Skjern Skilte ApS

• jydens sal skal rives ned. Det er Skjern 
Bank, som er gået igang med en udvi

delse. - Da Nationalbanken i denne uge 
nedsatte diskontoen med 1 pct., var 
Skjern Bank virkelig hurtig til at tage 
nedsættelsen til efterretning. Allerede 7 
minutter efter at meddelelsen var ind
løbet, havde man med øjeblikkeligt var
sel sænket udlånsrenten med 1 pct.
22. Fiskene bed for alvor på krogen, da 
79 engelske juniorfiskere lørdag deltog 
i Danish Championship 1980 ved Skjern 
Å. I løbet af 5 timer blev der landet 
295 kg fisk af forskellig art og størrelse. 
24. Skjern Husmoderforening på besøg 
på sygehuset i Tarm, hvor de så ar
bejdsgangen. - Ved et arrangement på 
Skjern Bibliotek kunne børn mellem 7 
og 10 år se Jytte Abildstrøm spille 
børneforestillingen »Hyldemor«.
27. I Ringkjøbing Bank kan man se 
eksempler på de modelfly, der laves i 
Skjern Modelflyveklub. - Skjern/Egvad 
afdeling af Natur og Ungdom har været 
på en tur til Tipperne. - De blå pige
spejdere har holdt 40 års jubilæum, og 
i den anledning havde spejderne i 
Skjern indbudt til reception i hytten på 
Vardevej. Spejderne fik i dagens anled- 
30. Skatteprocenten fastsættes til 16,5, 
grundskyldspromillen til 4. Kirkeskatte
procenten forhøjes fra 1 til 1,1. - På by
rådsmødet blev det oplyst, at museet 
havde forespurgt i fredningsstyrelsen, 
om vandtårnet var bevaringsværdigt, og 
dermed udsættes nedrivningen.

Oktober
1. DMS’s kvindeudvalg holdt husmoder
dag. En japansk præst, der for tiden er 
på besøg i Danmark, talte på mødet om 
kirken i Japan. - Menighedsrådet har 
påbegyndt opførelsen af det nye menig
hedshus i anlægget.

6. Landsjagtforeningens afd. i Skjern 
har holdt generalforsamling, og forman
den, Karl Ladekjær, Bølling, oplyste, at 
skeet-skydning er blevet den helt store

succes. Foreningen har nu 102 medlem
mer. Til bestyrelsen nyvalgtes Hans 
Henrik Adler, Skjern, og som ny for
mand Gunnar Gunnarsen, Skjern.
7. Ved Junior Chambers nationalkon
gres fik Skjern/Tarm-kammeret over
rakt en præmie for det bedste projekt 
indenfor kategorien »Internationale pro
jekter«.
8. Tirsdag udløb fristen for indlevering 
af kandidatlister til menighedsrådene, 
og det viste sig, at samtlige sogne i 
Skjern kommune får fredsvalg. - Skjern 
og Omegns Frimærke- og Møntklub 
holdt sin første auktion i denne sæson. 
- De statistiske tal for første halvår 
1980 viser, at passagertallet i Stauning 
Lufthavn er faldet med 7 pct. Passager
tallet blev 10.668. - Indbyggerantallet i 
Skjern kommune er i det sidste kvartal 
dalet med 7 til 12.545. - Efter i ca. 2 år 
at have lejet Th. Skjode Knudsens fa
briksbygninger i Skjern har Ringkøbing 
amtsråd nu købt bygningerne. Amtsrå
det benytter bygningerne til en beskyt
tet arbejdsplads, hvor der for tiden er 
beskæftiget 30 mennesker.
10. Ved et møde i pensionistforeningen 
fortalte socialudvalgsformand Britha Si- 
kjær om forsøgsordningen, hvorigennem 
pensionisterne i kommunen kan få be
søg af landpostbudet. Der er foreløbig 
kun tilmeldt 14 steder, og forsøgsperio
den udløber den 31. december.
11. De otte sanddepoter, som Skjern 
kommune har oprettet i Skjern by, er 
nu klar til vinterens komme. Her kan 
man gratis afhente sand til grusning af 
fortove. - Ungdomsskoleinspektør Bent 
Christoffersen, Skjern, har offentlig
gjort en beretning, der viser, at det især 
er de yngste årgange, der benytter ung
domsskolen. Af de 365 elever, der er 
tilmeldt i år, er de 224 mellem 14 og 
15 år.
14. Arbejdsløsheden stiger i Skjern. Til 
arbejdsformidlingen er der tilmeldt 302 
fuldtidsforsikrede og 302 deltidsarbejds- 
ledige. - Byrådet diskuterede, om jagt
retten til kommunens plantager fortsat 
skal udlejes. - I samarbejde med Skjern- 
Egvad Folkeuniversitet havde Skjern 
Museum arrangeret en forelæsning på 
Bundsbæk Mølle. Mag. art. Tinna Mø
bjerg, Aulum, talte om jægerkulturer i 
Danmarks oldtid. - På generalforsamlin
gen i Skjern Strandjagtforening udtalte 
formanden, Svend Pedersen, sin util
fredshed med, at Skjern Rideskole nu 
måske får rideskole og baner i den kom
munale plantage, mens Strandjagtfor- 
eningen er opsagt herfra.
15. På Skjern rådhus åbnede tirsdag en 
specialudstilling, som fortæller om de 
nye kraft/varmeværker, som Elsam vil 
opføre. Der skal foreløbig opføres 2-4 
forsøgsværker, og her håber Skjern kom
mune at komme i betragtning. På åb
ningsdagen sagde direktør J. Poulsen, 
Vestkraft, at Skjern har gode mulighe
der, da der er mange faktorer, der pas
ser sammen.
17. Den megen regn bevirker, at mar
kerne næsten sejler, og at Skjern Å går
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over sine bredder som her ved Borris.
21. Ved en festaften i Soldatervenne
kredsen prædikede sognepræst Erik 
Bæhrenholdt, Kolding, i Skjern kirke.- 
Skjern-kredsens Venstre havde indbudt 
til en politisk foredragsaften med Uffe 
Ellemann-Jensen.
22. Dansk Røde Kors i Skjern fik et 
meget fint resultat ud af Røde Kors
ugen. Ved en husindsamling fik man 
22.815 kr., medens priklotteriet gav 
11.602 kr. og tombolaen 4.353 kr. - Ef
ter en henvendelse fra Skjern Museum 
har fredningsstyrelsen nu meddelt Skjern 
kommune, at der er indledt en fred
ningssag angående vandtårnet ved bane
gården, og at det derfor ikke må ned
rives.
23. Hotel Skjern går over til at holde 
restaurationen lukket om søndagen. - 
Skjern KFUM og K har holdt general
forsamling. Formanden, Karl Gustav 
Nielsen, omtalte i sin beretning den 
store interesse, der er hos de helt unge 
for ungdomsgudstjenesterne. Til besty
relsen nyvalgtes Jan Christiansen, Jes 
Møller Dideriksen og Karen Krægpøth. 
- Kirkeligt Samfund holdt generalfor
samling. Formanden, fabrikant Egon 
Søgaard, Skjern, omtalte i sin beretning 
de forskellige arrangementer, der har 
været i årets løb. Før generalforsamlin
gen talte pastor Johs. Lumholt, Ølgod, 
om »Kulturforfaldet«.
29. De fem partiforeningers »spørg-by- 
rådet-møde« tirsdag aften på Hotel 
Skjern havde samlet ca. 200 mennesker 
Spørgsmålene var indsendt skriftligt før 
mødet, hvor de blev læst op af de tre 
lokalredaktører. Mødet blev indledt af 
faglærer H. Kofoed (A). Aftenens diri
gent var Chr. Guldager (V), og A. H. 
Rude (C) afsluttede mødet. - Et vold
somt tordenvejr trak tidligt onsdag hen
over Skjern-egnen. På papirfabrikken 
blev produktionen helt sat i stå, da et 
lyn ødelagde een af de store transfor
mere, og en gård i Ånum nedbrændte.

Hold styr på 
Deres Årbøger 

for Skjern

Hvis De vil være sikker på ikke 
at miste nogle eksemplarer, 

så lad os binde dem ind for Dem.

J. Strandbygaards Bogtrykkeri
Aktielselskab

Skolegade 4 . Skjern . Tlf. (07) 35 00 22
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Diamantbryllup
Oktober 1980
30. Fhv. overmontør og elektriker Mar
tin Kastberg og hustru, Jenny.

Guldbryllup
November 1979
17. Barber Sv. Aage Madsen og hustru, 
Fresia vej 20.

December 1979
1. Gudrun og Oscar Lund, Østergade 
74.

Marts 1980
7. Martin Ganer og hustru, Poppelallé
16.
29. Fhv. telefonovermontør Andr. Bendt- 
sen og hustru, Engtoften 16.

Maj
14. Karen og Mads Jensen, Østervang 16.
28. Jenny og Mikkel Kjærgaard, Due
vej 1.

Juli
27. Dagmar og Alfred Høgfeldt, Ring
købing vej 10.

August
30. Anne og Laurids Pedersen, Øster
vang 47.

September
6. Dagny og Arne Kastberg, Præste
gårdsvej 9.

Oktober
19. Maren og Niels Lydersen, Klokke- 
bjergevej 42.
26. Margrethe og Julius Hansen, Vold
gade 21.

April
7. Fhv. købmand Else og Holger Dam- 
gaard, Østergade 31.

Maj
18. Edith og Svend Sørensen, Østergade 
63.

Juli
23. Kristine og Karl Thomsen, Ranun
kel vej 16.

August
12. Gerda og Villy Miltersen, Lindeallé 
22.

September
18. Vognmand Villy Henriksen og hu
stru, Lissie, Tømrervej 9.
22. Chauffør Svend Lynge Pedersen og 
hustru, Gerda, Østervang 3.
28. Filialdirektør Curt Knudsen og hu
stru, Annelise, Enghavevej 22.

Oktober
14. Karen og Frede Østergaard, Irisvej 4.
22. Doris og Hans Rindom, Adelvej 5.

Sølvbryllup
November 1979
6. Lilly og Johan Erik Andreasen, Ring- 
købingvej 11.
14. Tinne og Svend Erik Jespersen, Ny* 
landsvej 35.
26. Inga og Tage Skipper-Jørgensen, 
Chr. Hansensvej 15.
30. Slagteriarbejder Hans Iversen og hu
stru, Inga, Østervang.

December 1979
11. Gdr. Aksel Thomsen og hustru, 
Dinne, Korsgård.
18. Karen og Jens Sørensen, Holstebro- 
vej 26.

Marts 1980
26. Ebba og Aksel Rold Sørensen, Eng
toften 17.

Bryllup
Januar 1980
19. Connie Schön, Bogense, og Søren Eg 
Olesen, s. af Harry Olesen, Skjern.

Februar
9. Klinikassistent Susanne Agerbo, d. af 
Hans Agerbo, Kongevej, og lærer Pre
ben Hørsted Christensen, s. af kom
munegartner Henning Hørsted Christen
sen, Skjern.

Marts
1. Anna Rasmussen, d. af Viggo Ras
mussen, Vardevej 86, og Henning Nor
mann, s. af Bente Normann, Djursland.

April
3. Lone Bjerg, d. af Peder Bjerg, Skole
gade 8, og Gunnar Graakjær, s. af An
ders Graakjær, Tarm.
5. Susanne Mortensen, d. af Sv. Aage 
Mortensen, Tarm, og Benny Nielsen, s. 
af Chr. Nielsen, Rønne.

Maj
10. Inger Marie Christensen, d. af H. P. 
Christensen, Stauning, og Jens Vester- 
gaard, s. af Arne Vestergaard, Skjern.
23. Bodil Kousgaard, d. af Kousgaard 
Christensen, Hedeby, og Ivan Foms- 
gaard, s. af P. Fomsgaard, Skjern.
30. Børnehavepædagog Karen Rødgaard, 
Holstebro, og litograf Benno Mellem- 
gaard Sørensen, s. af Halvor M. Søren
sen, Nørregade.

Juni
21. Lærer Lise Arendt Nielsen, Varde, 
og driftsleder Knud Bjerre Jessen, Vam
drup.
27. Lærer Ellen Larsen, Lem, d. af Anna 
Larsen, Borris, og lærer Poul Højvang, 
s. af Søren Vestergaard, Nattergalevej 3.
28. Lisbeth Johnsen, d. af Edel Johnsen, 
Kjærsallé 10, og Ole Jeppesen, s. af Ej
nar Jeppesen, Finderupsvej 21. - Pæda
gogstuderende Elsabeth Nordenskov 
Nielsen, d. af ekspeditionssekr. Henning 
Nielsen, Irisvej 16, og landbrugsstude
rende Torben Jensen, s. af direktør Erik 
Jensen, Skovlunde, København.

Juli
5. Maybrit Buur Polsen, Geilo, Norge, 
d. af Karl Aage Poulsen, Klokkebjerge- 
vej 34, og Lofti Houmed Abdellatif, 
Geilo, Norge, s. af Abdellatif, Marokko. 
- Tjener Susanne Ina Mikkelsen, d. af 
Kr. Mikkelsen, Dalvej 14, og specialar
bejder Brian Hansen, s. af Anna-Lise 
Andersen, Østre Allé 28.

August
9. Sekretær Birthe Raundal Kristensen, 
d. af Poul Kristensen, Vinderup, og re
præsentant Svend Erik Lembcke An
dersen, s. af Rigmor L. Andersen, Pile- 
allé. - Hanne Holm, d. af Kaj Holm, 
Lindeallé 3, og Bjarne Clausen, Åle- 
strup.
15. Plejer Ulla Mikkelsen, d. af Martha
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Mikkelsen, Skjern, og mekaniker Bent 
Andreasen, s. af Harry Andreasen, Stou- 
strup.

September
13. Sygehjælper Ann-Marie Christensen 
og lærer Povl Anders Elkjær Husted, s. 
af biograf direktør Husted, Skjern.

Oktober
4. Bodil Rasmussen, d. af Vagner Ras
mussen, Skjern, og Niels Grønbæk, s. af 
mejeribestyrer Grønbæk, Skjern.
11. Sygeplejerske Inger Brøndsted Jør
gensen, d. af J. Brøndsted, Østervang 
34, og stud, scient. Søren Hauge Ander
sen, s. af Jørn Andersen, Østervang 6.
17. Lærer Laura Bro, Østre Allé, og læ
rer Søren Spangsberg Overby, Mejsevej.

Fødselsdag
November 1979
1. Johs. Kousgaard Mikkelsen, Lunde
vej, 50 år.
5. Hanne Grønlund, Skolegade, 85 år.
6. Holger Enevoldsen, Tværgade 5, 50 år.
9. Fhv. kordegn Evald Kousgaard, Pile- 
allé 10, 75 år. - Ove Guldberg Laurid
sen, Langagervej, 50 år.
15. Anna Lindhardt, Løvsangervej 2, 50 
år.
18. Salgeinspektør Alfred Thomsen, 
Langagervej 45, 65 år.
20. Jens Aarup Andersen (også kaldet 
Jens Dommer) 75 år. - Fhv. boghandler 
J. Jacobsen, De gamles Hjem, 90 år.
29. Fhv. gdr. Johs. Vognbjerg, Tulipan
vej 1, 60 år.

December 1979
10. Margrethe Hansen, Voldgade 21, 70 
år.
26. Karen Pedersen, Langagervej 15, 70 
år.
28. Anna Markussen, Poppelallé 13, 75 
år.

Januar 1980
2. Regionschef i Nye Danske Lloyd, A. 
Rold Sørensen, 50 år.
10. Maskinarbejder Johs. Kjær, Varde
vej 42, 60 år. - Købmand Svend E. Jen
sen, Bredgade 19, 50 år.
14. Mejerist Hans Sørensen, Bækgårds
vej 14, 60 år.
15. Andrea Knudsen, Pileallé 20, 80 år.
16. Johanne (Hanne) Wagener, Dan
marksgade 6, 70 år.
20. Jens Madsen, Dalbrinken 43, 60 år.
21. Agnes Vastrup, Egevænget 3, 60 år.
25. Meta Davidsen, Chr. Hansensvej 7, 
85 år.
27. Peder Solsø, Lærkevej 1, 80 år.
28. Karen Villadsen, Østergade78, 60 år.
31. Agnes Vestergaard, Nattergalevej 3, 
60 år. - Karen Ager Jensen, Østervang
11, 80 år.

Februar
1. Skov Pilgaard, Spættevej 4, 70 år.

2. Johs. Jensen (Stadion-Jensen, Nylands
vej, 75 år.
4. Frisørmester Erik Orloff, Østergade 8, 
50 år.
7. Fhv. jordemoder, frk. Olga Klaustrup, 
Danmarksgade 7, 75 år.
8. Elisabeth Rasmussen, Østergade 16, 
80 år.
17. Marna Hübertz Knudsen, Grønne
gade 8, 50 år.
23. Svend Verner Thellemann, Vardevej
5, 50 år.

Marts
3. Gdr. J. Smedegaard Mortensen, Stau- 
ningvej 1, 85 år.
4. Fhv. husmand Chr. Boel, Nylandsvej 
39, 80 år.
5. Kristine Henriksen, De gamles Hjem, 
85 år.
10. Fhv. borgmester N. Stie Hansen, 
Vardevej 21, 70 år.
13. Mariane Kristensen, Nørregade 10, 
80 år.
14. Aage Jensen, Kvembjergvej, 60 år.
15. Læge Jacob Græsbøll Svaneborg, 
Østergade 20, 50 år.
27. Emma Lange Nielsen, Østre Allé 42, 
75 år.

April
2. Fhv. købmand Emil Frandsen, Tvær
gade 1, 80 år.
8. Viktoria Ebbesen, Kongevej 13, 90 år.
- Fhv. gdr. Mikkel Kjærgaard, Duevej 1, 
80 år.
10. Jens Christian Christensen, Nylands
vej 5, 60 år.
13. Laurids Old Jensen, Mellemgade 4, 
80 år.
17. Gerda Thorup, Dalgårdsvej 3, 50 år.
18. Helga Henriksen, Kvembjergvej 11, 
60 år.
19. Gartner Henry Pedersen, Rylevej 6, 
60 år. - Isenkræmmer H. Bach-Svend- 
sen, Løvsangervej 4, 50 år.

Maj
5. Edith Dahl Jepsen, Ringkøbingvej 4, 
50 år.
8. Fru Misse Olesen, »Solrig«, Engtof
ten 5, 90 år. - Postbud Børge Moelsby, 
Lærkevej 2, 65 år.
9. Chauffør Harry Jespersen, Svinget 20, 
50 år.
14. Fru Eline Damgaard, Mellemgade, 
80 år. - Fru Jenny Ager, Langagervej 22, 
50 år.
16. Helga Kristensen, Kløvervænget 42, 
80 år. - Stinne Pedersen, Nygade 51, 
75 år.
25. Ester B. Madsen, Klokkebjergevej 74, 
50 år.
26. Laurits Mortensen, Vibevej 4, 60 år.
27. Alma Holm, Holstebrovej 88, 70 år.
28. Driftsleder Henry Olesen, Enghave
vej 24, 50 år.

Juni
5. Vilhelmine K. Andersen, Nygade 39, 
80 år.
7. Jens Boysen, Bækgårdsvej 31, 50 år.
12. Maren Nielsen, Østergade 45, 80 år.
20. Preben Scheel-Poulsen, Amagervej 8, 
60 år.

22. Edith Møller, Præstegårdsvej 10, 70 
år.
23. Ragnhild Johansen, Parkallé 14, 70 
år.

Juli
2. Astrid Johnsen, Østre Allé 22, 80 år.
3. Richardt Christensen, Tulipanvej 7, 
60 år.
13. Margrethe Riisager Christensen, Eng
havevej 15, 70 år.
17. Inge Faurby, Elmevej 7, 60 år.
18. Irene Sundgaard Christensen, Østre 
Allé 28, 50 år- Politiassistent Tage Han
sen, Drosselvej 11, 50 år.
28. Anne Ludvigsen, Holstebrovej 73, 
60 år.
29. Elisabeth Sevel, Nylandsvej 31, 70 år.

August
24. Fhv. cykelhandler Mads Bonde, Østre 
Allé 26, 85 år.
28. Pens, lærer Johannes Hansen, Sol
vænget 11, 80 år.
29. Augusta Jensen, Østre Allé 79, 70 år.
31. Mette Andersen, Anemonevej 8, 60 
år.

September
1. Jutta Kirkegaard Nielsen, Bellisvej 6, 
60 år.
6. Murer Henrik Ager, Langagervej 22, 
50 år.
7. Købmand Chr. Langbo, Bredgade 40, 
60 år.
20. Fhv. bladhandler Søren Knudsen, 
Engtoften 7, 75 år.
21. Knud Kjeldsen, Ånumvej 12, 70 år.
23. Maria (Misse) Jensen, Voldgade 23, 
85 år.
25. Kathrine Bendix, Østre Allé, 85 år.- 
Karl Aage Pedersen, Marupvej 8, 50 år.
26. Fhv. købmand, agent Olaf Hauch,

De gamles Hjem, 100 år.
27. Fhv. afd.sygeplejerske Bodil Mikkel
sen, Bredgade, 85 år.
28. Anne Marie Østergaard, Albæk, 50 
år.
29. Ninna Lauridsen, Østre Allé 31, 80 
år.

Oktober
2. Fhv. skræddermester Karl Lange, 
Østergade 76, 80 år.
3. Mette Bilberg, Østergade 86 80 år.
18. Jes Møller Andersen, Tulipanvej 8, 
90 år.
24. Ingeborg Mørch, Østre Allé 24, 90 
år.
28. Johannes Vistrup Andersen, Vester
vænget 15, 50 år.
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50. Ella Henriksen, Skyggehusvej 6, 50 
år. - Karen Nicolajsen, Danmarksgade 
40, 50 år.
31. Anders Kjærgaard, Fædres Minde, 
65 år.

Jubilæum
Juli
1. Rangerformand A. Jensen, 25 års ju
bilæum hos DSB. - Prokurist Jens Her
borg Olesen, Ranunkelvej 6V 25 års jubi
læum i Skjern Bank.

August:
1. Vævemester Frode Laursen, 25 års 
jubilæum hos Polar Tæppefabrik. - Fa
brikant Bjørn Christensen: 25 års jubi
læum som indehaver af Polar Tæppefa
brik.

Udnævnelser
Januar 1980
1. Sparekasseassistent Jens Erik Nørskov 
er udnævnt til fuldmægtig i Sparekassen 
SDS i Skjern.

Februar
1. Ledende skoleinspektør J. Østlund er 
udnævnt til skoledirektør ved Skjern 
kommunale skolevæsen.
14. Ingeniør Frede Stryhn, er fra 1. 
marts ansat som bygnings- og brandin
spektør ved Skjern kommune.

April
1. Mekaniker L. J. Westphall, DSB's 
sikringsmesterstrækning, Skjern, er ble
vet forfremmet til sikringsmekaniker 
samme sted.

August
1. Banebetjent J. C. M. Rasmussen, 89. 
banemesterstrækning, Skjern, er ud
nævnt til baneformand. - Kommunebog
holder Erik Lorentzen, Skjern kom
mune, er blevet udnævnt til kontorchef.

Oktober
1. Bankassistent Kaj Damgaard, Ring- 
kjøbing Bank, Skjern, er udnævnt til 
fuldmægtig.

Eksamen
November 1979-november 1980
Anette Gammelgaard Jensen, Skjern 
Apotek, har på apoteksassistentskolen i 
Hillerød bestået eksamen som apoteks
assistent.
Anne Grethe Christensen, d. af Marie 
Christensen, Danmarksgade 2, har ved 
Københavns Universitet taget afslut
tende eksamen som cand. mag. i dansk 
med teatervidenskab som bifag.
Jytte Fomsgaard, d. af Emmy og Peder 
Fomsgaard, Østervang, har bestået præ
liminær organisteksamen på Køben
havns Musikkonservatorium.
Elmer Kjærsgaard og Arne Poulsen, 
Skjern, er dimitteret fra Herning tekni
ske Skole med eksamen som tekniske 
assistenter af bygge- og anlægslinien. 
Gitte Marie Bjerrum Sørensen, d. af la
gerekspedient Villy Sørensen, Klokke- 
bjergevej 8, har på Horsens tekniske 
Skole bestået eksamen som teknisk assi
stent.
Jens Chr. Herman Jensen, s. af Elly By
skov Jensen, Bredgade, har bestået me
dicinsk embedseksamen på Århus Uni
versitet.
Bente Enevoldsen, d. af Else og Johan
nes Enevoldsen, Vardevej, og Poul In- 
gerslev, s. af fru V. Ingerslev, Øster
gade 82, har bestået embedseksamen 
ved Københavns Universitet som magi
ster i sociologi.
Anna Rasmussen, d. af Viggo Rasmus
sen, Vardevej, og Inge Lise Risvig, d. af 
Aksel Risvig, Bækgårdsvej, har begge 
bestået sygeplejerskeeksamen på Ribe 
Amts Sygeplejeskole i Esbjerg.
Rita Ahrenfeldt, d. af Hans Christen
sen, Østre Allé 34, har bestået eksamen 
som cand, oecon, ved Århus Universi
tet.

Svendeprøve
Poul Kenneth Henningsen, der har stået 
i lære hos Bredgades Slagter i Skjern, 
har bestået svendeprøve som slagter.
Kristian Thing har på Håndværkerhøj
skolen i Haslev bestået svendeprøve som 
karrosseribygger. Han har lært faget i 
firmaet Skjern Auto-opretning.
Frank Holm, Irisvej 18, har på Holste
bro tekniske Skole bestået svendeprøve 
som bager. Udlært hos Benny Skov, 
Østergade.
Bent Poulsen, Skjern, har bestået sven
deprøve som automekaniker på Skjern 
tekniske Skole. Udlært hos G. Ander
sen, Skjern.

Tommy Broberg, Skjern, har bestået 
svendeprøve som kok på Kokkeskolen 
i Ålborg - og betegnelsen: Antaget med 
ros. Den nye kok er udlært på Hotel 
Skjern.
Gunnar Kamp Storgaard Pedersen, 
Skjern, har på Skjern tekniske Skole 
bestået svendeprøve som lastvognsme
kaniker. Han har stået i lære hos Tage 
Nyborg, Skjern.
Hos Byens Autolak ved Henning Han
sen i Skjern er Mogens Østergaard Han
sen, Skjern, udlært som autolakerer.
Preben Jensen, Skjern, har på Skjern 
tekniske Skole bestået svendeprøve som 
automekaniker. Han har stået i lære hos 
Vestjysk Automobil-Lager, Skjern.
Erling Stampe, Råbjerg, Skjern, har be
stået svendeprøve som automekaniker 
på Skjern tekniske skole.
Jens Erik Bonde, s. af Chr. Bonde, Søn
dergade 15, har på Teknisk Skole i Ål
borg bestået eksamen som kok. Han er 
udlært på Hotel Vestjyden.

Dødsfald
TILFØJELSE
Ved en beklagelig fejltagelse var neden
stående dødsfald ikke kommet med i 
Årbogen 1979.

Januar 1979
25. Forstander Knud Nielsen, Amagerbo, 
54 år.
31. Sven Aage Ejvind Johansen, Øster
gade 11, 51 år. - Marianne Kristensen, 
Mosevej 8, 20 år.

Februar 1979
1. Kamma Elvira Sørensen, Dalgårdsvej 
10, 58 år.
21. Snedker J. Christian Pedersen (Kjærs 
Allé 2), Klokkebjerg, 82 år.

Maj 1979.
1. Kristian Andreas Eriksen, Klokke
bjerg 81 år.
5. Fru Ellen Marie Overgaard, Nygade 2, 
88 år.
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November 1979
2. Ane Kirstine Nielsen, Kongevej 33, 
86 år.
3. Johanne Kristine Mulbjerg, De gam
les Hjem, 89 år.
10. Elna Christiansen, Marupvej 8, 71 
år.
11. Søren Christensen, Ånumvej 26, 84 
år.
17. Karen Kirkegaard, Åhvile, 87 år.
19. Peder Toustrup Lund Knudsen, 
Nørregade 47, 74 år.
26. Fhv. lærer Peter Billeskov, »Klokke
bjerg«, 87 år.

Møller, Præstegårdsvej 10, 73 år.

December 1979
12. Søren Kristen Larsen, Mellemgade 
7, 87 år.
26. Else Bang Overby, Mejsevej 8, 30 
år.
31. Kathrine Erika Marie Jessen, Pop
pelallé 21, Skjern, 80 år.

Januar 1980
9. Johannes Holm Christiansen, Park

allé 17, 74 år.
10. Sadelmager Karl Johan Fabricius 
Poulsen, Langagervej 6, 69 år.
11. Methilde Madsen, Vendersgade 14, 
79 år.
19. Agnes Debel, »Klokkebjerg«, 80 år.
20. Fhv. lokomotivfører Axel Chr. 
Knudsen, Pileallé 20, 81 år.
21. Typograf Svend Holdgaard, Solvæn
get 7, 63 år.

23. Mads Kristen Kristensen, Østergade 
66, 82 år.

Februar
9. Otto Olesen, De gamles Hjem, 87 år.
17. Jens Jeppesen Nørgaard, Holstebro- 
vej 81, 72 år.
21. Karl Kristian Poulsen, Østervang 59, 
67 år.

Marts
1. Alma Hansen (Pilgaard), Holstebro- 
vej 66, 73 år.
7. Laurids Plauborg Hansen, »Klokke
bjerg«, 73 år.
16. Marie Johanne Johansen, Østre Allé
16, 87 år.
20. Johannes Høgenhof Larsen, Bred

29. Inga Marie Larsen, St. Nørgårdsvej
20, 49 år. - Rasmus Bertel Kristiansen

gade 17, 62 år.
22. Meta Mathilde Jakobsen, Lundevej 
14, 73 år.
25. Fhv. gdr. Niels Vendelbo, De gam

les Hjem, 72 år.
27. Jens Peder Storgaard, Marupvej 38B, 
65 år.
30. Gertrud Christine Frandsen, »Klok
kebjerg«, 66 år.

April
10. Ingeborg Bank Larsen, Torvet, 62 
år.
12. Arne Nielsen, Fyrrevænget 6, 57 år.
14. Emil Gustav Albert Federau, Øster

gade 11, 73 år.
21. Mette Marie Kirstine Mortensen, 
»Klokkebjerg«, 87 år. - Ane Laura Bo
lette Davidsen, Marup skole, 77 år.

22. Amalie Dusine Kjelstrup, Bredgade 
104, 77 år.
26. Niels Chr. Hansen, »Klokkebjerg«, 
87 år.
29. Fhv. maler Karl Valdemar Guld
ager, De gamles Hjem, 88 år.

Maj
9. Else Kathrine Galsgaard, »Klokke
bjerg«, 75 år.
15. Henriette Hansine Marie Thorup, 
De gamles Hjem, 86 år.
24. Ingeborg Constance Kjær, »Klokke
bjerg«, 95 år.

Juni
10. Christian Kamp Opstrup, Egevæn
get 2, 64 år.
17. Anna Marie Vognbjerg, Engtoften 
1 B, 63 år.
19. Ellen Pilgaard, Birkallé 9, 59 år.
27. Fhv. gartner Niels Chr. Nielsen, 
Bredgade 18, 93 år.
28. Fhv. købmand Richardt Thomsen, 
Poppelallé 14, 74 år.
30. Julie Marie Madsen, Grønnegade 11, 
72 år.
31. Else Marie Eriksen, Vardevej 68, 74 
år.

August
4. Anna Jacobine Jessen, Østergade 80, 
85 år.
13. Martin Lunde, Klokkebjergevej 26, 
68 år.
15. Svend Richardt Jørgensen, Poppel
allé 23, 58 år.
23. Anton Laursen, »Klokkebjerg«, 88 
år.
28. Chr. Ivar Christensen Boel, Nylands
vej 39, 80 år.
30. Carl Junius Rasmussen, Klostervej
14, 86 år. - Dagmar Spang, Østre Allé 
38, 77 år.

September
3. Ellen Rebekka Rasmussen, Fredens
gade 66, 86 år.
4. Anker August Bakmann, »Klokke
bjerg«, 75 år.
7. Jeppe Stensig Andersen, Klostervej
26, 81 år.
24. Thorvald Clausager Dalgaard, Park
allé 2, 71 år.
27. Hans Kristian Jensen, Klokkebjerge
vej 78, 67 år.

Oktober
1. Anders Astrup Christiansen, Marup
vej 40, 83 år.
10. Børge Theils, Lindeallé 17, 54 år.
12. Peder Augustinus Haahr, »Klokke
bjerg«, 86 år.
22. Ingeborg Petrea Madsen, Jernbane
gade 6, 70 år.
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Vi leverer kvalitetstryksager i flere farver 

i bogtryk og offset 

med vore moderne maskiner

J. Strandbygaards Bogtrykkeri
Skolegade 4.6900 Skjern . Tlf. (07) 35 00 22 & 35 04 22
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