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Træk af Lundenæs’ historie
Af tidligere dommer i Skjern V. Ravnsholt Rasmussen, Sorø

Fra Skjern kirke går der vej østpå 
over Aanum til Borris. Ca. 3 km 
ude har man på den sydlige si
de Lundenæsgård, og ca. % km 
mod syd ligger på privat grund et 
voldsted. Spredte træk af dets 
snart 650-årige historie søges her 
samlet.

I gammel tid har den nord-syd- 
gående vej, oksevejen, fulgt vade
stedet ved Lundenæs; først senere 
kom der en bro mellem Skjern og 
Tarm. Som knudepunkt i trafik
ken har kongen tidligt sikret sig 
sted til at opføre en gård, der se
nere afløses af større bebyggelse.

Lundenæs voldsted beskrives i 
Vore Fortidsminder (1955) udgivet 
af Geodætisk Institut og National
museet således: En borgbanke, 50 
m lang, 24 m bred og 4 m høj, er 
omgivet af grave. Her lå i tidligere 
tid Lundenæs, der oprindelig var 
et kongeligt slot.

1340
Jydske Krønike, der er skrevet om
kring 1360, beretter om 1340, at 
Niels Ebbesen, som den 2. april 
havde fældet den kullede greve i 
Randers, den 2. maj ved Skjernå 
dræbte mange tyskere, som var i- 
færd med at bygge en borg dér til 
de danskes fordærv.

Den nævnte borg kan næppe væ
re andet end Lundenæs, som ty

skerne ville forstærke for at kunne 
herske over egnen.

Nationalmuseets direktør er i 
et brev af 8. marts 1935 til Scheel 
Poulsen i Skjern inde på, at »den 
Skjernå, der omtales i Jydske Krø
nike, ikke er den nuværende Skjern- 
å, men derimod Nørreå (fra Viborg 
til Gudenå nær Randers), som man 
véd har haft dette navn, og som jo 
også passer bedre ind i Niels Ebbe- 
sens kampe, der helt igennem fore
går i Østjylland«.

I 1955 skriver Nationalmuseet i 
sine oplysninger: »Ved Lundenæs 
slog Niels Ebbesen holstenerne 2. 
maj 1340«, så vi har grund til at 
knytte Niels Ebbesen til Lunde
næs, selv om der ikke blev rejst no
gen mindestøtte for ham dér i 1940. 
Det havde Scheel Poulsen været 
inde på i mødet i Skjern Museums
forening i februar 1933.

1387
I 1387 pantsætter dronning Mar
grethe slottet og lenet til Ribebi- 
spen for 3.000 mark sølv, som hun 
havde lånt. Pantet indløses i 1407 
og ombyttes med Trøjborg i Søn
derjylland, samtidig med at lånet 
forhøjes til 5.000 mark sølv.

1406
Erik af Pommern er i 1406 sammen 
med dronning Margrethe på rejse 

rundt i Jylland. Der har i det år på 
Lundenæs været holdt retterting 
beklædt af kongen og rådet som 
øverste domstol. Muligt har kon
gen, der da var 24 år, høj, slank og 
lyshåret, opholdt sig nogle dage på 
slottet.

Agnes Slott-Møllers maleri 
»Retsmøde på en jydsk gård« 
dækker måske, hvordan rettertin- 
get på Lundenæs er forløbet. 
Dronning Margrethe leder for
handlingerne, sikkert om en jord
trætte, og Erik af Pommern står 
hos. Malerinden kunne ikke lide 
Erik, så derfor er han malet sort og 
uskøn. Maleriet hang i sin tid i 
Kvindelig Læseforening i Køben
havn.

1441
Bondeopstanden, der breder sig 
under Henrik Tagesens ledelse 
fra Vendsyssel langs vestkysten, 
når til Lundenæs. Her bliver bøn
dernes fremtrængen i 1441 stand
set, idet borgen ikke i hast kunne 
indtages. Derimod bliver ladegår
den afbrændt, men slottet holder 
stand, indtil den kongelige hær 
kommer.

1482
Fra 1423 har man navnene på lens- 
mændene, der ofte har pant i lenet 
for ydede lån.

'jr " • ■. • -—

Ingolf Christensens tegning, hvordan han mente, at Lundenæs så ud fra 1621, tegnet 1934.
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I 1482 får lensmanden Anders 
Friis til Haraidskær (ved Vejle) på
bud fra kong Hans om at bygge et 
nyt hus på Lundenæs, da »vort 
slot er ganske ilde forfaldet i man
ge måder«.

Anders Friis har også ladet byg
ge en ålegård. Det fremgår af en 
klage i 1487 fra 3 bønder fra Søn
derskov, Kodbøl og Albæk; de tru
er med at opsige deres fæstegårde 
under Lundenæs, da de ikke læn
gere kan svare deres afgift. De til
står, at deres bjergning er på åen og 
fiskeriet alene.

1523-1525
Lensmanden siden 1497 Eiler Bry
ske er Christian II’s mand. Selv om 
han i 1515 har fået lenet på livstid, 
bliver han i 1523 under Frederik I 
afløst af en anden, men indsættes 
påny 1525 af kongen. Eiler Bryske 
står stadig i forbindelse med den 
afsatte Christian II og tilbyder at 
rejse en bondehær i Jylland, hvis 
kongen vil komme dertil.

1532
Frederik I opretter af Lundenæs 
slot og underliggende jordegods et 
særligt retsområde Skjern birk 
med eget birketing. Godsets bøn
der skal derefter søge deres ret dér i 
stedet for på Bølling herreds ting. 
Birket sælges sammen med Lunde
næs i 1661 og benævnes da Lunde
næs birk. 11753 hører under birket 
Lundenæs, Skjern præstegård, 
Albæk, Aanum, Øster Skjern, 
gården Dall, Skjernbrohus, selve 
Skjern by, Oldagergård, Nørgård 
og gården Old. I 1796 nedlægges 
birket og henlægges under Bølling 
og Nørre Horne herreder.

1534
Under Grevens Fejde ved tronskif
tet mellem Frederik I og Christian 
III fører skipper Clement en stor 
bondehær langs vestkysten, så 
langt mod syd, at han får indtaget 
Lundenæs. Hans betroede mand, 
skipper Hermand, sørger for af
brænding af Lundenæs.

Christian Ill’s hærfører Johan 
Rantzau leder fra Kolding en lyn
krig op gennem Vestjylland. Ved

Lundenæs voldsted.

Varde har omtrent 400 mand sam
let sig, men de tager, som han skri
ver til sin broder, benene på nak
ken og slipper fra dem. Rantzau 
kommer den 7. december 1534 til 
broen over Skjernå. Her har man
ge bønder samlet sig og kastet bro
en af, men soldaterne bygger den 
op igen, og hæren drager videre 
mod Ringkøbing.

Efter fejden leveres der tømmer 
fra skovene ved Silkeborg til at ud
bedre Lundenæs.

1564-1585
Lensmanden på Riberhus, Niels 
Lange, får i 1564 Lundenæs len og 
indbetaler et stort beløb til udløs
ning af den forrige lensmand. Des
uden lover han at forhøje lånet. 
Niels Lange dør 1565, inden for
højelsen er betalt. Hans enke, Ab
bild Skeel, fordobler beløbet og 
kvitter et endnu større beløb mod 
at beholde Lundenæs på livstid. I 
20 år var Abbild Skeel kvindelig 
lensmand på Lundenæs og lader 
en stor bygning opføre. Efter hen
des død i 1585 indløser Hans Lange 
til Brejninggård lenet fra de øvrige 
arvinger.

1599
Christian IV indfrier lenet og giver 
det den 27. marts 1599 til Frederik 
Rosenkrantz til Rosenvold med 
overtagelse 1. maj. Kort efter flyg
ter lensmanden til Tyskland. Han 

pågribes og tiltales efter den stren
ge gårdsret fra Frederik II’s tid, 
fordi han under tjeneste på slottet 
havde besvangret en hofdame.

Den 15. oktober 1599 dømmes 
Frederik Rosenkrantz til at miste 2 
fingre og være æreløs. Dommen 
ændres af kongen til, at han gen
vinder æren mod at gå i krig mod 
tyrkerne. Han drager til Tyskland; 
i december 1601 søges der om be
nådning, men han får afslag og dør 
i 1602 af koldbrand i sår i hånden.

1604
Bygningerne er meget forfaldne, 
og en del er blæst ned af stormen. 
Der er ingen ordentlige rum til 
kvæg og avl eller lofter til korn. 
Efter kongens befaling skal det 2 
stokværk høje hus i borggården 
tages ned og genopbygges som 2 
kornhuse samt lade og fæhus.

1621
Slottet hærges af ildebrand, så der 
må bygges ny borggård. Lensman
den foreslår, at bygningerne bestå
ende af 3 huse kun 1 loft højt op
føres ikke på borgtomten, men 
nede ved ladegården, hvor den nu
værende Lundenæsgård ligger.

Tømmeret hentes i skovene ved 
Silkeborg, medens andet købes 
ved stranden, og teglsten forskri
ves fra Holland. Vinduerne må 
forsynes med jernstænger, da en 
del af dem vender ud mod åben 

2



mark, »eftersom slottet står åbent 
uden grave og mure«.

Herskabsbygningen er sydflø
jen; gæstekamre og køkken ligger i 
vestfløjen; lenets kontorer og skri
vestuen findes i det nordlige hus, 
hvor ridefogden og slotsskriveren 
bor. Mod øst er der plankeværk 
med port til staldgården, der er et 
ret stort hus med port igennem; 
nord- og sydfløjene er halvtag. 
Bag staldgården er selve ladegår
den.

Indgangen til herskabshuset på 
20 fag er en udbygning på 4 fag; på 
gavlspidsen findes en jernstang 
med forgyldt vindfløj.

Et kælderrum i sydvest-hjørnet 
af borggården er indrettet som 
fængsel med svære egedøre.

1623-1624
I 1623 opføres i staldgården en 
stald på 24 fag; der indrettes ri
destald til 13 heste og gæstestald til 
8 heste.

Den 25. november 1624 bliver 
bygningerne skadet af storm og 
uvejr. Tagsten er blæst af alle 3 
huse i borggården, så at der ikke 
kan opbevares korn på lofterne. 
På det vestlige hus i ladegården er 
den ene gavl væltet.

Resterne af den berømte laksegård ved Lundenæs.

1627-1629
Fra efteråret 1627 til maj 1629 er 
Jylland under den del af Tredive- 
årskrigen, som benævnes Kejser
krigen, besat af Wallensteins hær 
på ca. 30.000 mand i den tyske kej
sers tjeneste.

Lundenæs besættes af fjenden, 
og lensmanden Ulrich Sandberg 
(1603-1636) flygter til Thisted, 
hvor den udvalgte prins Christian 
residerer.

Lensmanden vender først til
bage i efteråret 1629, da han lader 
optage et tingsvidne - skriftlig be
retning om, hvad vidner har for
klaret i retten - på Skjern bir
keting. Heraf fremgår, at slottet 
bliver besat den 14. oktober 1627 
mod aften af en løjtnant med ryt
tere. Straks tager de lensmandens 
efterladte gods, hvor det befandt 
sig på slottet og i ladegården. Også 
12 tønder smør og sommerens tien
delam, der var kronens, bliver 
fjendens bytte.

Efter krigen nedsættes landgil
deafgifterne for de bønder, der hø
rer under Lundenæs, og broman
den ved Skjernbro får hele afgiften 
på 100 rigsdaler for 1629-30 efter
givet.

Bygningerne repareres. Samti

dig udbedres laksegården, da tøm
meret for største delen er borttaget 
i fjendens tid.

1637-1639
1 1637 kommer tilladelse til at ind
rette nyt fængsel; det gamle er ikke 
så stærkt, at en tyv eller skælm kan 
forvares sikkert, hedder det i an
søgningen.

To år senere fornyes fangetår
net. Det mures af kamp- og mur
sten; lugen i døren forsynes med 
sprinkelværk af jerm, og der sæt
tes stænger for vinduerne.

Omtrent samtidig bygges ny stu
destald på 22 bindinger, og en lade 
på 14 fag eller 7 gulve flyttes fra Bi
spegård i Holstebro og opstilles på 
nordre side af ladegården.

Det er sidste gang, at der i lens
regnskaberne tales om ombygning 
på Lundenæs.

1644
Spændt forhold mellem Danmark 
og Sverige bevirker, at Torstensson 
med en svensk hær rykker gennem 
Holsten til Jylland i januar 1644. 
Eirafdeling af hæren indtager og 
plyndrer Lundenæs slot, som de 
derefter skyder i brand, men slot
tets undergang skriver sig ikke der
fra.

Ved en besigtigelse i november
1645 mangler vinduer, døre og alt 
indbo. Det siges udtrykkeligt, at de 
3 huse i borggården og.det østre 
samt søndre hus i ladegården fin
des ved magt, det vil sige i orden.

1651
Ved lensmandens død i 1651 melder 
der sig 34 kreditorer. Under skif
tet, der foregår ved Viborg lands
ting, fremkommer en liste over 
Lundenæs slots inventarium.

Med listen kan man næsten fo
retage en rundgang på slottet og se, 
hvad de enkelte værelser rummer.

I opholdsstuen (fruerstuen) står 
1 egetræsbord, 1 folkebord af fyr, 1 
slagbænk, 1 anretterbord, 2 skam
ler, 2 egekister, 4 læderbetrukne 
stole, 1 træstol, 2 lysekister, 1 ege
træsskab til urter, 1 lille skab med 
nøgle, 1 bliksukkerbøsse, 1 urte- 
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skrin, 2 messingspande, 1 tinbæk
ken, 1 stort spejl, 3 bænkedyner, 7 
hynder, 1 broderet bordtæppe.

1657-1659
Kun 12 år efter Torstenssonskri
gens afslutning er Jylland atter 
oversvømmet af soldaterskarer, så
vel fjender som venner; de sidste er 
værre end de første.

Først i september 1657 overgiver 
den svenske konge, kommandoen 
til Wrangel; hele Vestjylland er be
sat til efteråret 1658. Efter sven
skerne følger som vore venner bran- 
denburgere og polakker, der over
går fjenden i grusomhed og ud
sugning.

Ved ombygning af Skjern kirke i 
1914 findes i nordre mur 10 cm un
der loftsbjælkelaget et træskrin. 
Det indeholder mønter og medal
jer, bl.a. en præget 1648 til minde 
om Trediveårskrigens afslutning. 
Endvidere er der et lille smykke
skrin med fingerringe og smykker. 
På et af smykkerne er indridset 
1GH, der sikkert viser hen til Iver 
Gregersen Hemmet, der var sogne
præst i Skjern fra 1633 og døde 
1684, 74 år gammel. Kosterne er 
sandsynligvis gemt i træskrinet af 
præsten og frarøvet af soldater, 
som har gemt skrinet i kirken og 
senere glemt at få det med. Hvis 
præsten havde ladet træskrinet ind
mure i ufredstid, havde han nok 
bragt det for dagens lys, når krigen 
var forbi.

1661-1662
Svenskekrigen havde kostet landet 
dyrt. Meget krongods sælges for at 
afvikle gældsposter. Således går 
det til, at Lundenæs gård og gods i 
1661 overdrages til Peter von Uf
feln og Bonaventure von Dorbak 
fra Hamborg. Købesummen for 
det hele er 134.167 Vi rigsdaler. Kø
berne får slottet (der er sat til 1.000 
rdl.), 183 helgårde, 45 halvgårde, 
122 bol (= lille landejendom), 35 
halvbol, 28 huse, 1 bro (det er 
Skjernbro) samt 2 møller. Retten 
til Skjern birk, nu benævnt Lunde
næs birk, bliver solgt til de samme 
købere ved et senere skøde.

Efter skødet medfølger laksefi

skeriet. Kronen betinger sig for
købsret til gård og gods, men det 
får ingen betydning på grund af 
landets finansielle stilling.

Samtidig gennemføres ændrin
ger i lokalforvaltningen. Lenene 
får i 1662 navn af amter, og lens- 
mændene bliver amtmænd. Når 
krongodset forsvinder, bliver amt- 
mændene befriet for godsregn
skab og mister forbindelsen med 
militæret. De fleste amtmænd får 
2 eller flere amter under sig; indtil 
1794 har Lundenæs og Bøvling am
ter fælles amtmand.

1707—1711
En datter af von Dorbak, Susanne 
Friederica, bliver gift med Joa
chim Werner von Bülow fra Sach- 
sen-Lauenburg og fører Lundenæs 
med. I 1707 bygges på borggården 
et grundmuret hus lige vest for den 
nuværende Lundenæsgård; alle de 
andre huse er bindingsværk.

1 1710 erklærer den daværende 
ejer, von Bülow, Lundenæs for et 
stamhus, det vil sige, at hele ejen
dommen udelt går i arv i familien 
efter en forud fastsat arvefølge. 
Året efter opnår ejeren kongelig 
konfirmation på bestemmelsen.

Stamhuset består indtil 1771.

1727-1731
En søndag i juli 1727 er forvalteren 
på Lundenæs i kirke. Opsynsman
den Iver Christensen ser 3 personer 
gå syd for åen og fiske på Lunde
næs’ bedste fiskedræt. Iver rider 
over broen for at se, hvem der fi
sker så dristigt ved højlys dag og på 
en søndag. De 3 flygter ud over den 
bløde jord, hvor hesten ikke kan 
komme. Opsynsmanden genken
der Jørgen Hansen fra Tarm og 
dennes søster, gift med Niels Kor
poral. De stævnes af forvalteren 
for ulovligt fiskeri. Deres forsva
rer kræver bevis for Lundenæs’ ene
ret til fiskeri; forvalteren kommer 
med en dom fra 1669 fra Skjern 
birketing, der udelukker Tarmbo
ernes fiskeret.

For at bringe en ende på striden 
om fiskeret nedsættes i 1729 en 
kommission af 2 amtmænd. I 1731 
bestemmer kommissionen, at al

mindeligt fiskeri efter flynder og 
andet må enhver benytte sig af, 
men ingen må sætte garn for at 
hindre laksens indgang.

1771-1772
Joachim Werner von Bülows søn
nesøn, Ditlev von Bülow, får i 1771 
bevilling til at sælge stamhuset og 
mageskifter det med en ejendom i 
Tyskland til kancelliråd Lucas von 
Klippe, som straks frasælger en del 
bøndergårde, bl.a. går de 2 Hen- 
ningsgårde i Sdr. Bork sogn til de 2 
fæstere, men der udstedes intet 
skøde. En senere ejer af Lundenæs 
nægter at give skøde; først efter 
højesterets dom i 1785 bliver sagen 
sluttet, og fæsterne får skøder.

1779
I 1779 går von Klippe fallit. Ved 
auktion samme år køber Lønborg
gårds ejer, kancelliråd Niels Han
sen, Lundenæs hovedgård med 
laksefiskeri, bygninger og ejen
domme for 24.877 rdl. Selve ho
vedgården sættes til ca. 6.000 rdl.

Måske har det været en tilskyn
delse til købet, at han i 1766 var 
blevet gift med Katrine Elisabeth 
Rottmann, enke efter forvalter 
Bredal, Lundenæs. Da deres dat
ter Christense i 1787 bliver gift med 
kaptajn Niels Jermiin, Engelsholm 
(ved Vejle), flytter Niels Hansen til 
Lundenæs.

1789
Der er uenighed mellem Stoustrup- 
bønderne og ejeren af Lundenæs 
om jorden syd for åen. Bønderne 
skærer kancelliråd Hansens tørv i 
stykker og tager spaderne fra hans 
folk, der skulle grave nye tørv, 
samt jævner diget om hans krea
turfold. Til gengæld har kancel- 
liråden taget bøndernes heste i hus, 
så de må indløse dem, og bygget et 
hus derude, antagelig det senere 
Helsager.

Fra processen i 1789 går vandre- 
sagnet om, at ejeren havde under
købt en mand fra Lundenæs til at 
tage jord derfra i sine træskostøv
ler og gå omkring på Stoustrup bys 
jorder og sværge på, at han stod på 
Lundenæs’ jord.
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Avlsgården fra Lundenæs.

Af vidneforklaringen fremgår, 
at der før i tiden gik en vej fra Lun
denæs og syd på over åen, indtil 
høj vandflod fordærvede vejene 
og gjorde dem ubrugbare til videre 
kørsel og drift; siden den tid må 
kørslen gå over Skjernbro.

Ved dommen findes ingen af 
parterne ene at have haft heden i 
besiddelse, så at begge parter må 
fortsætte med brug i forhold til de
res hartkorn. For selvtægt må eje
ren af Lundenæs bøde ialt 14 rdl., 
medens bønderne slap med fra 4 til 
6 rdl. hver. Begge parter ankede sa
gen lige til højesteret, der stadfæ
ster dommen.

Omtrent 10 år efter udskiftes 
jorden, og Lundenæs får den lod, 
hvor Helsager er.

1792-1805
Den 27. august 1792 dør kancel
liråd Niels Hansen på Lundenæs. 
Lundenæs og Lønborggårds ejer, 
Jermiin, søger og får bevilling til, 
at Lundenæs må beholde sin fri
hed som adelig sædegård, når god
set frasælges og gården udstykkes. 
Det påtænkte bliver ikke ført ud i 

livet. I stedet får Jermiin i 1805 be
villing til at lægge Lundenæs med 
tilliggende under Lønborggård, 
der samtidig sælger Skrumsager.

1807-1816
Niels Jermiin dør 1807. Hans enke 
gifter sig med den senere general
krigskommissær Christen Peder
sen, der er født på Skjernbrogård i 
1785. Ægteparret flytter til Engels
holm, hvor fruen dør 1810.

Stamhuset Lønborggård, her
under Lundenæs, tilfalder eneste 
barn, Nielsine, der i 1811 bliver gift 
med kammerherre Kristian Frede
rik Otto Benzon, der ejer Kristi- 
ansdal ved Odense.

I 1813 får Benzon tilladelse til at 
sælge Lundenæs og Lønborggård 
mod at skaffe en fideikommiska- 
pital på 157.000 rdl. Det er i stats
bankerottens tid. I 1814 sælges 
gods og gård til Frederik Juul, Bol- 
tinggård på Fyn, som sælger en del 
af tilliggenderne, men kan ikke op
fylde sine forpligtelser, så at Ben
zon i 1816 igen må overtage re
sterne af Lundenæs og Lønborg
gård.

Efter 1840’erne
I tidens løb sælges mange parceller 
fra, så at der bliver 2 gårde tilbage 
af Lundenæs.

Hovedparcellen, den vestlige, 
der svarer til den nuværende Lun
denæsgård, sælges i 1840’erne til 
amtsvej betjent C. G. Stilling, 
Skjernbrogård.

Hans datter, der senere bliver 
gift med sagfører, kaptajn Kiær, 
har oplyst, at tyskerne i 1848 hu
serede på Lundenæs, hvor hun bo
ede som lille pige. De tyske solda
ter slagtede deres bedste ko og læs
sede alt spiseligt på 2 vogne, der 
forspændtes med Stillings 2 og na
boens 2 heste. Alt var taget: smør, 
kød, øl, brød og æg.

Stilling videresælger Lundenæs 
i 1854 til ejeren af Tarm kro, Kr. 
Smedgaard Lauridsen. Dennes 
dattersøn, Jens Nielsen, ejer går
den til sin død i 1955. Det er ham, 
der har ladet voldstedet frede i 
1938.11955 bliver N. Holt Sørensen 
ejer.

Den østlige gård sælges i 1845 
til Terkild Christiansen (dør 1888) 
fra Holmsland. Han bliver hele 4 
gange sognerådsformand (1848— 
51, 1859-61, 1871, 1872-73). I 1880 
bliver den udstykket; i 1890’erne 
nedrives bygningerne. På dens jor
der ligger nu Lundenæs Plantage, 
anlagt af et interessentskab, stiftet 
i 1885 af bl.a. den senere højeste
retssagfører P. G. C. Jensen (1840- 
1911), København.*
Lad et vers fra Hans Hartvig See- 
dorfs »Landet om Skjern«, skre
vet i 1958, da Skjern blev købstad, 
slutte denne historiske vandring:

Gå din gang, fra sogn til sogn, 
der er veje nok at vælge, 
spor af øxne, spor af fælge, 
spor af Dejbjergs gudevogn. 
Skyggefolket kalder os, - 
i en stormnat skal du høre 
som en skumpien for dit øre 
Wallensteins og Rantzaus tros.
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Brændevinsbrænding
v/ cand. jur. Karen Buch wald

I et reskript fra 1697 blev det for
budt at brænde brændevin på lan
det; dette forbud skyldtes først og 
fremmest statens interesse i at 
tjene penge på brændingen, som 
derfor blev gjort til et privilegium, 
der bortauktioneredes for en årlig 
afgift. I rigsarkivet er bevaret 
»Originale kontrakter om brænde
vinsbrændingens forpagtning i 
Jylland 1770-75«1), herunder for 
Lundenæs-Bøvling2) amtsstuedi
strikt.

I kontrakterne anføres som 3. 
punkt: »Under denne Forpagtning 
er ej Forstanden nogen Rettighed 
til Kroehold, da ingen maa holde 
Kroe paa Landet uden de, som der
til med særdeles Kongelige Privi
legier er forsynet. Saa maa den 
pagtende og3) ikke udi bemeldte 
Forpagtnings District under Straf 
som for ulovlig Kroehold udski- 
enke Brændevin til nogen, som 
ville dricke det i hans Hus eller paa 
Stedet, men han bliver alene be
rettiget at sælge til Sognets eller 
Districtets Beboere, hvad de deraf 
lader hente til Brug i deres egne 
Huse, hvilket dog ey maa være un
der en halv Pot4) hver Gang, saa og 
til priviligerede Kroeholdere i Sog
net eller Distriktet, som ey er be
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rettigede til selv at brænde Bræn
devin, hvad de behøver.«

Således blev der fra 1. januar 
1770 indgået kontrakt med Truels 
Jensen Lund fra Gjellerup om 
brændevinsbrænderiets forpagt
ning i de 3 inddelte distrikter af 
Gjellerup sogn under Lundenæs 
Amt i 6 år til 31. december 1775. 
Auktionen fandt sted i Hamme
rum Herreds tinghus i Gjellerup, 
og den årlige afgift blev sat til otte 
Rigsdaler.

På samme måde blev der indgået 
kontrakt for følgende sogne i de 
respektive tinghuse:

Borris sogn til Christen Ander
sen, Steengaard.

Faster sogn til Milter Nielsen, 
Fasterlund.

Bølling sogn til Milter Nielsen, 
Fasterlund.

Schiærne sogn til Christen 
Thomsen, Ganner.

Egvad sogn til Christian Knud
sen, Sønderbye i Tarm.

Hemmet sogn til Cancellieasses- 
sor Hansen til Lønborregaard.

Lønborg sogn til Cancellieasses- 
sor Hansen til Lønborregaard.

Vemb sogn til Jens Kaasgaard i 
Vester Vemb.

Velling, Rindum, Breining, Øl
strup, Stauning, Hee, Dejbjerg 
sogne til Hans Christian Iversen i 
Ringkøbing.

Lem sogn til Niels Rindum, 
Ringkøbing.

Det har nok været et indbrin
gende privilegium at have tilladelse 
til brændevinsbrænding; det kan 
således her nævnes, at den privili
gerede kro på Skjernbrogård5) ikke 
havde lov til selv at brænde bræn
devin, men var henvist til at købe 
den hos de priviligerede brændere.

NOTER:
’) R. A. Rentekammeret nr. 2425-305.
2) Fra 1794 Ringkøbing Amt.
3) »heller«.
4) lo pot = 0,9661.
5) Årbogen 1981, side 6-8.
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Aret rundt
November 1986
I. Tøjforretningen Boston i Bredgade er 
blevet overtaget af Tøjeksperten, der har 
ansat den 42-årige Bent Balslev som for
retningsfører.
3. Y’s Men’s Banko i Skjern Hallen gav 
med 1100 bankofans ca. 44.000 kr. i over
skud. - De handlende står sammen om at 
markedsføre Skjern, og de såkaldte S-bu- 
tikker har nu et samlet medlemstal på 55 
blev det oplyst på generalforsamlingen. 
Bestyrelsen består af Roland Kier som for
mand, samt Emil Christensen, Paul Wun
derlich, Dorthe Sakshaug, Jan Korsholm 
og Emil Jessen.
5. 300 deltog i SDS, Skjern Afdelings ga
rantmøde. Nyvalgt til lokalrådet blev øko
nomichef Niels Erik Kjærgaard, Skjern, 
og gårdejer Anders Søndergaard, Borris.
II. Ved Skjern Borgerforenings fest i an
ledning af 90-års fødselsdagen deltog 142 
af foreningens 300 medlemmer. På festaf
tenen blev der udnævnt 3 æresmedlemmer, 
fhv. fotohandler Robert Nielsen, fhv. cy
kelhandler Martin Jensen og fhv. VVS-in- 
stallatør J. Heiberg Mortensen. - Skjern 
Huse vil bygge ældreboliger, i alt 18 huse 
ved St. Nørgårdsvej. Lejerbo vil bygge 30 
nye ældreboliger ved Østre Allé, og det gav 
anledning til barske ord i byrådssalen, en 
form for »krig« mellem Jørgen Muldbjerg 
(KRF) og det øvrige byråd. Ved afstem
ningen stemte alle for at arbejde videre 
med Skjern Huses projekt ved St. Nør
gårdsvej. Leif A. Thyssen (KRF) stemte 
blankt.
12. AOF (Arbejdernes Oplysningsfor
bund) i Skjern-Egvad har valgt ny for
mand. Elly Madsen, Skjern, ønskede ikke 
genvalg, og hun afløstes på formandspo
sten af Else Jensen, Tarm. Nyvalgt til be
styrelsen blev Ove Mortensen, Tarm, Lis 
Staulund, Tarm, og Henry Iversen, Skjern.
14. Øvelse »Teamwork«, en hjemmeværns
øvelse i Skjern-området blev en stor succes, 
hvor ca. 55 hjemmeværnsfolk trods rusk 
og surt regnvejr stort set opfyldte de mål, 
der var sat for øvelserne fredag og lørdag. 
For en gangs skyld sad cheferne ikke på 
kommandocentralen, men måtte ud i mar
ken og blev dirigeret af andre. - Skjern CF 
holdt åbent hus på CF-gården ved Svinget 
- i håb om, at mange interesserede ikke 
bare vil kigge inden for, men også vil melde 
sig for at være med i det frivillige civil
forsvar. - 40 farveriarbejdere strejker i dag 
på 2. døgn på Skjern Tricotage-Farveri på 
et krav om en forbedret bonus-ordning. - 
Midt fly’s nybyggede hovedkvarter i Stau
ning Lufthavn var for lille, da Bent Larsen 
og hans stab tog imod i anledning af over
tagelsen af flyveruterne til København og 
Aberdeen, samt indvielsen af det nye hus.
15. Det er ganske vist - Høstmanden er flyt
tet. - Skjern og Omegns Fjerkræklub har 
afholdt sin årlige udstilling. Mere end 200 
stk. fjerkræ var med på udstillingen, der 
blev besøgt af over 300 mennesker.
17. Hjemmeværnet havde øvelse med løst 
krudt; nu er en anden »krig« igang, hvor 
der skydes med »skarpt«. Kulturudvalgs

formand Mads Kjær, Hanning, kom med 
nogle udtalelser på et møde i Skjern Bi
bliotek, hvor han udtalte: »15-20 procent 
af lærerne burde aldrig være lærere«, og 
nu forlanger lærerne i et åbent brev til 
Mads Kjær enten en dokumentation eller 
en afstandstagen - den krig kan man ikke 
kalde »Teamwork«. - Blomsterforretnin
gen i Østergade 24, Skjern, hvor gartner 
Vester har haft forretning i mange år, gen
åbner under navnet »Blomstercafeen«. 
Forretningen ejes af den 24-årige Anni Lar
sen, Skjern.
19. I Skjern kommune er der nu nedsat et 
socialt forbrugerråd på otte medlemmer. - 
Politiet har knækket den hårde kriminali
tet i Skjern/Tarm området, og der er brugt 
tusindvis af mandetimer og tre måneder på 
at komme til bunds i det, der er blevet kaldt 
Vejlen 6-sagen. Fem personer har fået de
res straf, 11 andre er sigtede, deriblandt to 
bankrøvere.
20. Ejeren af Rakkerstuen i Skjern, Benny 
Skov, har købt Hjørnegrillen, Bredgade 
88, og lavet den om til »Café Corner«. - 
Freden er genoprettet i landbrugskredse på 
Skjern-Tarm egnen, hvor der har været en 
noget ophidset stemning mod Skjerns 
borgmester, efter at han i en TV-udsen- 
delse har kaldt Skjern Å-projektet for en 
forbrydelse. Formanden for landbofore
ningen redegjorde på et møde for hændel
sesforløbet, og efter en samtale med borg
mesteren gav denne udtryk for, at udtalel
sen ikke var møntet på de personer, der 
skabte projektet, og hvis det var opfattet 
sådan, beklagede han dette. - I dag kom 
årets første franske vin, Beaujolais Nou
veau, tirbanmark. Denne vin bliver frigi
vet natten mellem onsdag og torsdag, hvor
efter et kapløb om at komme først ind
ledes. På Hotel Skjern skænkede Bilbergs 
Vinhandel op, og for hver flaske, der sæl
ges, går de to kroner til bevaringsforenin
gen. Men også købmændene Finderup og 
C. Jensens Enke kunne byde på smagsprø
ver.
21. årets Skjern-julemærke lanceret på mu
seet Bundsbæk Mølle - netop motivet på 
årets julemærke, som udsendes af beva
ringsforeningen og Skjern Gymnastikfore
ning i fællesskab. Det er 3. år, julemærket 
udsendes, og hvert år er det tegnet af Peter 
Dragsbo, Esbjerg.
22. Teknisk Skole har atter været offer for 
et indbrud, hvor store dele af EDB-ud- 
styret er blevet stjålet. Udstyret udgør en 
samlet værdi af 80.000 kr. - Så kan Skjern 
KFUM og KFUK’s Idrætsforening igen 
melde om stor tilslutning til en kammerat
skabsaften. Foreningen lukkede dørene op 
for 550 unge til en vellykket aften.
24. Efter den længste og mest bevægede ge
neralforsamling i Dejbjerg Golf Klubs 
19-årige historie blev 5 valgt til den nye be
styrelse og fik bemyndigelse til at supplere 
op til 7 medlemmer. Da en af de fem trak 
sig ved bestyrelsesmødet, var der kun 4 nye 
bestyrelsesmedlemmer tilbage. Men det 
lykkedes alligevel at få en bestyrelse stablet 
på benene. Den nye bestyrelse består af: 
Per Hedegaard, Ølgod, Erik Orloff, 
Skjern, Kirsten Fynboe, Skjern og Leo 
Pape, Ringkøbing, samt suppleret op med:
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Ole Søeborg, Tarm, Troels Fløe, Tarm, og 
Bent Ingolf, Skjern. Sidstnævnte valgtes til 
formand.
25. Året 1986 har været et bevæget og uro
ligt år, set med jægerøjne, sagde forman
den for Landsjagtforeningen af 1923, 
Skjern afd., Orla Krogh Hansen, på fore
ningens generalforsamling.
26. Flyvevåbenets stampersonel åbnede sin 
kongres på EUC i Skjern. Blandt talerne 
ved kongressen var forsvarsminister Hans 
Engeil, forsvarschefen og admiral S. E. 
Thiede. - Arbejderbevægelsens Medie-ud
valg har fået bevilget sendetilladelse til en 
lokal radiostation for Skjern-Tarm egnen.
27. Skjern Lystfiskerforening har 400 med
lemmer, og 25 km fiskevand at boltre sig 
på, oplyste formanden for foreningen, 
købmand Villy Høi, på generalforsamlin
gen. Nyvalgt til bestyrelsen blev lærer Eigil 
Hansen som kasserer i stedet for det man
geårige medlem af bestyrelsen, Erik Jør
gensen.
28. Institutionen Rosengården vil fra 1. de
cember tage psykiske kriseramte menne
sker i behandling. Den nye forstander-er 
Ole Kirkegaard.
29. I dette efterår er det 1 år siden, at 
Skjern-Egvad fik en klub for handicap
pede idrætsudøvere, Spangen. Fødselsda
gen markeredes med et åbent hus-arrange
ment.
30. Så kom julemanden til Skjern, og det 
blev naturligvis fejret på behørig vis søn
dag eftermiddag, hvor juletræet traditio
nen tro blev tændt.

December 1986
1. Skjern og Egvad kommuner ansætter fra 
1. januar en misbrugskonsulent, der skal 
bearbejde og forebygge misbrug af alko
hol, medicin, narkotika osv. Udpeget er 
den 38-årige socialpædagog Flemming Pe
dersen, Tarm. - Fra 1. januar overtager 
brødrene Anders og Carsten Thygesen

Skjern Ostelager, Præstegårdsvej, efter 
Las Stefansen. Skjern Ostelager har om
kring 15 ansatte.

2. Med 136 indskrevne børn til børnehave- 
og 1. klasserne mod sidste års 164 har skole
væsenet ved det kommende skoleår »tabt« 
28 elever.
6. Gnags var på hjemmebane, og ca. 2000 
ellevilde mennesker fik en god musikople
velse i Skjern-Hallen. Foruden Gnags 
fremragende indsats er der grund til at rose 
Skjern GF, som havde styr på forsøg med 
»indsmuglet spiritus« og havde gennem
ført den ordning, at når først billetten var 
indløst, kom man ikke uden for hallen, før 
koncerten var ovre.
7. Skjern kirke var næsten fyldt, da menig
hedsrådet i søndags afviklede den engelske 
gudstjenesteform, de ni læsninger, som ef
terhånden er blevet en tradition i Skjern.
8. Lions Club Skjern-Tarm gennemførte i 
går eftermiddags endnu engang den gode 
tradition at indbyde kommunens pensioni
ster til en julehyggeeftermiddag. Omkring 
300 kom til julefesten, og dem var der plads 
til, men desværre måtte flere gå igen - be
klageligt.
9. Budgetkontrollen har her kort før årets 
udgang både fornøjet og forskrækket by
rådsmedlemmerne. Forskrækkelsen går på 
et underskud på driften på 1,8 mill. kr. For
nøjelsen består i, at kommunen har tjent så 
mange renter og sparet så meget på ud
gifterne, at der kan lægges 5,1 mill. kr. 
mere i kassen end ventet - men budget
overskridelser vil koste Skjern 6,8 mill. kr. 
i tabt statstilskud i 1987. - Det første soci
ale forbrugerråd i Skjern har konstitueret 
sig som følger: Formand, Jens Finderup 
Schmidt, næstformand Ella Axelsen, sek
retær, P. Brogaard Andersen. De øvrige i 
rådet er: Per Vilain, Peder Rasmussen, 
Chr. Lundsgaard og Dora Sørensen. End
videre indtræder misbrugskonsulenten i 
rådet. - Skjern by vokser nu uden for Ring
vejen med boligkvarterer, idet fuglekvar
teret forlænges mod øst over på den anden 
side af Ringvejen. Her er afdøde gårdejer 
Viggo Nørmarks ejendom på 18,1 hektar 
købt af et nystiftet selskab, »Vester Birk 
ApS«, for 1.250.000 kr. Der skal der op
føres 100-120 boliger over en årrække. 
Stifterne af det nye selskab er Skjern Huse 
A/S og Fl. Rohde ApS. Men først når sags
behandlinger er færdige (1-2 år) kan byg
geri påbegyndes. - Skjern Byråd har god
kendt sin del af bevillingen på ca. en kvart 
mill, kroner til en ny turistbrochure fælles 
for Skjern og Egvad, nemlig kr. 122.000.
12.Iført borgmesterkæde og bevæbnet 
med en forgyldt saks klippede Egon Sø- 
gaard den røde snor over og markerede 
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dermed, at nu var forbindelsen mellem det 
gamle bibliotek og det nye officiel. 13. Da
gen efter den officielle indvielse af bibliote
ket blev en festlig dag, der var en jævn 
strøm af besøgende, der benyttede lejlig
heden til at se, hvad de 6,5 mill. kr. er ble
vet brugt til. I mødelokalet blev fotograf 
Graversens gamle Skjern film vist. Man 
kunne se hvordan den »nymodens lydavis« 
blev til, og så var der musikunderholdning 
af Skjern Harmoniorkester.
16. Bundsbæk Spillemænd har »søsat« sit 
tredie bånd - med 17 melodier af Ring- 
købing-spillemanden Ole Kjær. - Samme 
dag modtog museet 1500,00 kroner af Spa
rekassen SDS, Skjern. Pengene skulle bru
ges til indkøb af otte skitsetegninger af 
Dejbjerg-Rakkerne. - For første gang i 13 
år er der nu igen fremgang i elevtallet i 
Skjern kommunes skoler - nemlig 1759 
børn i dette skoleår, hvilket er 32 flere end 
sidste år. Det er opmuntrende efter en kon
stant nedgang år efter år lige siden 1973, da 
var der 2310 skolesøgende børn.
18. Op til den sidste søndag i advent kan 
man møde julemanden og hans kane i 
Skjerns gader, og der bliver musik af 
Skjern Garden og LM Hornmusik. Der bli
ver vist film for børn i Skjern Bio og der 
bliver muligheder for at klippe og klistre i 
Marinestuen på Hotel Skjern, hvor der er 
arrangeret børnepasning og julestue.
21. Skjern- Egvad Museum har igen i år 
haft stor succes med sine søndagsarrange
menter på Bundsbæk Mølle op til jul. Alle 
tre søndage myldrede det med voksne og 
børn, og museet har talt ca. 2500 menne
sker i alt. Ikke færre end 60 frivillige hjalp 
til med at ekspedere og hjælpe.
20. En 28-årig Tamil var i nat kun få milli
meter fra at blive drabsmand: Lidt efter 
midnat stak han en 17 -årig Skjernbo ned 
med kniv foran et lokalt værtshus, og læ
gerne kæmpede det meste af natten for at 
redde den unge mands liv.
22. Årbogen for 1985 kom ikke, men Årbo
gen 1985/86 er nu udkommet.

Januar 1987
1. Indbyggertallet er igen stigende. I løbet 
af 1986 er vi blevet 45 flere, så kommunen i 
dag har 12.530 indbyggere. - Skjern Brand
væsen havde gennemsnitlig én udrykning 
hver uge i 1986. Brandassistent Børge Gra- 
versen fik ved brandvæsenets nytårsparade 
overrakt Dronningens hædertegn. 10 års 
tegnet blev samtidig givet til Niels Graven- 
gaard og Hans Andersen. - Restauratør 
Benny Skov har bortforpagtet restaurant 
Rakkerstuen, Mølletorvet, Skjern. Det bli
ver Lena og Peter Smith Lund, Skjern, der 
overtager Rakkerstuen og vil drive den 
samtidig med Alexandra.
6. De to skakklubber i Skjern og Tarm er 
blevet enige om at slå sig sammen til én 
klub. - Dejbjerg Golf Klub har fået ud
taget et af sine unge talenter til Dansk Golf 
Unions lands-talenthold. Det er den 
16-årige Jens Erik Strandbygaard.
7. Postmester Erik Just gør opmærksom 
på, at det er med livet som indsats, at post
budene i disse dage bringer posten ud til 
folk. Der bliver ikke fjernet sne og is.
9. Indvielsen af det nye posthus blev en

festlig begivenhed, trods kulden, og selv 
trafikministeren kom »ind i varmen«, og 
han roste byggeriet, og så var der i række
vis af taler med lykønskninger, der blev 
overrakt gaver fra malerier til rulleskøjter. 
Musik af Esbjerg Postorkester. Og så har 
Skjernboerne fået nok en skulptur at be
skue. Desuden er den gamle brozepostryt- 
ter, der siden 1940 har stået på sin hylde 
foran det gamle posthus flyttet til vind
fanget i det nye. - I anledning af indvielsen 
af det nye Posthus er fremstillet et sær

LL-Boliglån 
—et boliglån uden 

overraskelser

Ved valg af LL-Boliglån får 
du en finansiering, som er 
uden overraskelser.
Med en konkurrencedygtig 
rente uden spidsfindige rente
beregningsmetoder og uden 
supplerende provision. 
Endvidere får du med et 
LL-Boliglån en helt fast og regel
mæssig ydelse. Enkelt og over
skueligt.
Kun når det drejer sig om sikker
heder vil du blive overrasket - 
men positivt. For vi lægger storre 
vægt på din vilje og evne til at 
tilbagebetale lånet, end på sikker
hed i form af pantsatte mursten. 

Kort og godt, så går vi ikke med livrem og seler i Ringkjobing Bank.

stempel, der kun benyttes i dag. Fra hele 
Europa er kuverter kommet til Skjern for 
at blive håndstemplet med det nye første
dagsstempel. Ikke mindre end 1300 kuver
ter er blevet forsynet med stemplet. Stem
plet er tegnet af arkitekt Nielsen, Skjern.
10. Skjern-Egvad Filmklub har fået succes 
langt over forventning. Klubben har nu ca. 
140 medlemmer
12. Skjern Fjernvarmecentral kører natur
ligvis på højtryk i disse dage, men der er in
gen problemer med varmeforsyningen, si
ger driftsbestyrer Arne Falk Rasmussen. 
Varmecentralen har endda en kedel i re
serve. - De 14 nye ungdomsboliger i byg
ningen Enghavevej 16, Bent Olesens tid
ligere tæppefabrik, kommer til at koste 
1.776.570 kr. eller ca. 127.000 kr. for hver. 
Det var sammenlagt de laveste bud i den 
indbudte licitation, som den selvejende in
stitution »Skjern Håndværker og Industri
forenings Ungdomsboliger« har holdt. De 
14 boliger skal udlejes fra maj. - Skjern By
råd har godkendt, at Skjern/Egvad Mu
seum overtager Skjern Vindmølle, mens
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FISKERI
OG SPORT

Bøssemager
Korsholm A/S
Telefon 07 35 02 83

Vestkysten
Avisen med

de mange gode sider

den tidligere ejer, Skjern Kommunes Be
varingsforening, fortsat fastholder sit 
virke i og for møllen.
13. Slagteriets planer om et biogasanlæg 
møder hård kritik fra en række naboer til 
slagteriet i Nygade. - Skjern Turistfor
ening har fået et tilskud fra Skjern kom
mune, ikke i kontanter, men i »naturalier«. 
På et lukket møde har byrådet sagt tak til et 
tilbud fra den tidligere campingværtinde, 
Dolly Mærsk, om at købe de fem hytter, 
som hun har »efterladt« på campingplad
sen.
15. S-butikkernes nytårsudsalg startet. Kø
tilbud er altid populære, og mange steder 
så man før kl. 8.00 småfrysende kunder, 
der ventede på, at butiksdøren blev lukket 
op, så de kunne kaste sig over de gode til
bud og eventuelt få lidt varme i tilgift.
16. Daghøjskolen starter nu sit syvende 
hold
17. Vestjysk Køreanlæg, som en sammen
slutning af 19 kørelærere fra Ringkøbing 
politikreds har etableret ved Arnborgvej i 
Skjern, blev i weekenden indviet. Indviel
sen var fordelt over 2 dage. Lørdag blev 
den røde snor klippet over af borgmester 
Egon Søgaard. Søndag var der åbent hus,

EL

Skjern Bådene
Ringkøbingvej 20

Tlf. 07 35 08 95

Verner Jørgensen
Østergade 34 . Skjern
Telefon 07 35 02 00

forsinket med yderligere 1 måned, så den 
nu først starter den 1. maj. Grunden til 
dette er kommunens ønske om seks ekstra 
sygeplejersker. Sygeplejerådet har med 
overenskomst sikret sig, at kommunen 
ikke ansætter sygeplejersker, førend disse 
stillinger er slået op i Dansk Sygeplejeråds 
medlemsblad. Kommunen må nu finde sig 
i, at annonceringen medfører en yderligere 
udsættelse.
27. 28 palæstinensere skal bo i lejede loka
ler på Marup gamle skole de næste 18 må
neder. - Landboforeningen udvider for 1,6 
mill. kr. Der er tale om en ny fløj, så man 
nu i alt får 1250 kvm. Byggeriet skal starte i 
marts, og de nye lokaler forventes taget i 
brug til juli. Byggeriet skal i licitation hos 
lokale håndværkere.
29. Skjern kommune har købt Skjern Bio. 
Biografdirektør Husted fortsætter som di
rektør. - Landmændene kunne gå roligt 
hjem efter et møde i Stauning forsamlings
hus med trafikminister Frode Nør Chri
stensen. Denne forsikrede, at der ikke vil 
blive gennemført en forsøgsordning med 
hævning af vandstanden i fjorden, hvis der 
viser sig at være risiko for, at de omkring
liggende marker vil blive oversvømmet.
30. Firmaet Chr. Grene A/S har netop 
solgt sine gamle bygninger på Finderupsvej 
i Skjern, og her ventes nu et nyt supermar
ked. Det nye supermarked vil have byg
ninger på ca. 1000 kvm, heraf 600 til butik 
og 400 til lager. Grunden er på 3000 kvm, 
så de sidste 2Ô00 vil blive brugt til par
keringsplads. - Skjern Å Sammenslutnin
gen modtog fredag en check på 50.000 kr. 
fra Skjern Papirfabrik. Fabrikschef Thue 
Nielsen udtrykte ønsker om, at det må lyk

Autoriseret elektro-installatør

Calpam 
dit lokale
oliedepot.

Ring til
Calpam
Herning/Skjern Depot APS 
Industrivej 18 
6900 Skjern
Telefon 07 35 01 11
Telefon 07 12 03 65

FYRINGSOLIE 
MOTORDIESEL 
PETROLEUM 
FARVET BENZIN 

•I SMØREOLIE 
crtpcnm 

-det er olie til tiden

SKJERN 
HUSE AS

ØSTERGADE 1 • SKJERN • 07 35 25 00

hvor mere end 500 gæster kiggede forbi, og 
der var muligheder for at prøve bilerne. 
Projektets pris er ca. 5 mill. kr.
19. Ved generalforsamlingen i Det konser
vative Folkeparti i Skjern trak formanden 
gennem de sidste 5 Vi år, handelslærer Kar
sten Nielsen, sig tilbage. Ny formand blev 
Finn Poulsen, Skjern. - Skjern-Egvad Mu
sikforening har ligeledes afviklet general
forsamlingen. I stedet for Krabbe-Nielsen, 
Skjern, blev Jens Mose, Tarm, nyvalgt.
21. Aldrig sket før - med posten. - Et grimt 
isslag, der forvandlede gader og fortove til 
én stor skøjtebane, var den direkte årsag 
til, at posthuset i Skjern onsdag indstillede 
omdelingen af post såvel til by som land. 
Sparekassens gave til postmesteren ved 
indvielsen af det nye posthus skulle nok 
have været rigtige skøjter og ikke rulle
skøjter - med de kan vel byttes. - Køb
mandsparret Solveig og Alfred Jessen har 
indgået samarbejde med et engrosfirma. 
Og den nye butikstype »EKSTRA« intro
duceres. - Amtsrådets økonomiudvalg har 
bevilget 250.000 kr. til et tvillingeskolepro- 
jekt ved Amagerskolen. Meningen med 
projektet er at føre handicappede elever 
sammen med folkeskoleelever.
23. Licitation på en ombygning af Bysko
len, der blandt andet skal huse Voksen
undervisningscentret, stemte godt overens 
med budgettet, der er på godt 2.000.000 kr. 
26. Døgnplejen i Skjern kommune bliver

kes at få den gamle laksestamme i Skjern 
Å-systemet til at overleve. Han understre
gede endvidere, at pengene ikke skulle op
fattes som et plaster på gamle sår, men at 
de var givet af et godt hjerte.

Februar 1987
3. Skjern Bank-aktierne foretog et spring 
på 35 points på Københavns Fondsbørs. 
Dette skete efter forelæggelsen af bankens 
1986 regnskab.
4. Vognmand Lennard Mortensen har net
op startet ny budforretning i Skjern. Bud
forretningen vil i starten have 9 kørende 
enheder. - Tre mejeriselskaber er interes
seret i Faster/Skjern Mejeriet. Overdragel
sen vil finde sted den 1. april og vil gå til en
ten Mejeriselskabet Danmark, Vekofa eller 
Arinco.
9. Generalforsamling i Skjern Handelsfor
ening. Formanden, Svend Gottfredsen, 
sagde, at detailhandlerne er et optimistisk
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folkefærd, der har en klippefast tro på, at 
fremtiden bliver bedre. Der var snak om 
gågade i Østergade, det er heller ikke noget 
nyt, der er stadig ikke sket noget. Julebe
lysning med lys i lindetræerne og kunstig 
gran var også et af emnerne. - Nyvalgt til 
bestyrelsen blev Svend Aage Jensen. Han 
afløser J. Chr. Korsholm, der ikke ønskede 
genvalg. - Skjern-koret, Willy’s Jeep, der 
ledes af organisten og jazzmusikeren Willy 
Egmose, har nu eksisteret i 2 år, drager til 
Sydslesvig på turné, hvor det skal give 4 
koncerter.
10. Skjern Byråd har godkendt, at Lejerbo 
opfører 30 »ældreboliger« på hjørnet af 
Østre Allé-Kjærvej - en 2-års plan til i alt 
11.184.124 kr., dvs. 372.804 kr. i gennem
snit pr. bolig. - Avisindsamlerne i Skjern 
kommune har med glæde taget imod kom
munens tilbud om en fast pris på 25 øre pr. 
kilo papir.
11. På generalforsamlingen i Skjern Hus
moderforening fik formanden, Andrea 
Grønborg, De Danske Husmoderforenin
gers formandsnål, som blev overrakt af 
den tidligere formand, Inger Agerbo. - 
Skjern Å-dalen har været til debat i folke
tinget, og der er åbenbart stort flertal for, 
at miljøministeren skal udarbejde et pro
jekt til genskabelse af Skjern Å’s selvrens
ningsevne. - Pensionisterne tilbydes igen i 
år gratis hovedrengøring af Skjern Kom
mune, som har ansat fire langtidsledige. I 
det forløbne år har 150 pensionister be
nyttet sig af tilbuddet.
12. Det fælles byggeudvalg for Dejbjerg
lund Efterskole og Dejbjerg Hallen har 
præsenteret en byggeplan: 2285 kvm. byg
ges i alt fordelt på 837 kvm. til en elevfløj 
og 1448 kvm. til hallen. Byggeprisen bliver 
ca. 5,2 mill. kr. Skolestarten bliver 10. au
gust med 51 tilmeldte elever på nuværende 
tidspunkt. Der er plads til 60 elever.
16. Handelslærer Karsten H. Nielsen debu
terer som medforfatter i Modersmålselska
bets debatbog »Dansk for livet - kvali eller 
trivi?«. Bogen blev præsenteret i Snapstin
get. Karsten Nielsen har skrevet om dansk 
på Handelsskolen, hvor han har undervist 
siden 1965.
17. Firmaet Chr. C. Grenes gamle areal er 
solgt til Købmændenes Finansieringsinsti
tut, og nu reagerer Skjern-købmændene 
mod et supermarked, som er planlagt på 
arealet.
18. Millionbeløb ofres nu på udvidelser af 
erhvervsvirksomheder i Skjern. Skjern Jer
nindustri er i gang med en udvidelse til 12 
mill, kr., SM-trading (Skjern Maskinsned
keri) investerer ca. 2 mill. kr. i en udvidelse. 
20. Vestjysk Sports- og Fritidsmesse finder 
i disse dage sted i Skjern-Hallerne. Det er 7. 
gang denne store messe afholdes. Sidste år 
var besøgstallet 8.529. - På den stand, som 
Sparekassen SDS har på sports- og fritids
messen, vises tandlæge Altenburgs film om 
Skjern. Den varer en time og fyrre minut
ter.
22. Sports- og fritidsmessen samlede også 
denne gang et stort publikum. Ved lukketid 
søndag aften havde der været i alt 8200 gæ
ster. Overskuddet bliver omkring 80.000 
kroner. På den sidste dag blev spændingen 
udløst omkring uddelingen af årets idræts

pris, der hvert år uddeles af Ringkjøbing 
Bank. Valget blev den unge bordtennisspil
ler Jan Christoffersen, Klostervænget 8, 
Skjern.
23. På generalforsamlingen i aftes i Venstre 
i Skjern sogn blev lærer Bent Christoffer
sen og landmand Svend Åge Pedersen ny
valgt til bestyrelsen. De afløser Arne Voigt 
og Carl Aage Poulsen, der ikke ønskede at 
fortsætte efter 14 år i bestyrelsen. De øvrige 
blev genvalgt. - De tamilske flygtninge i 
Skjern/Tarm området skal nu - som et led i 
deres integration i det danske samfund - på 
kursus på Skjern tekniske skole, hvor de 
skal modtage undervisning i seks af skolens 
forskellige afdelinger.
25. På generalforsamlingen i Skjernkred- 
sens KFUM og KFUK omtalte formanden, 
Chr. Ahle Jensen,ansættelsen af en sekre
tær. Man havde besøgt 17 sogne i kredsen, 
og ind samlingen havde givet 1.023.000 kr.
26. Ved generalforsamlingen i Skjern Bank 
nyvalgtes Holger Larsen, Dejbjerg. Re
præsentantskabet blev udvidet til 26 med
lemmer. Der deltog 800 mennesker i ge
neralforsamlingen.
27. I forbindelse med fastelavn sørger S- 
butikkerne for, at der bliver liv og glade 
dage, både på gaden og i forretningerne. 
Der arrangeres fastelavnsoptog.
28. Flyveselskabet Midtfly i Stauning er til
delt Skjerns Initiativpris 1987. Det var 
Midtfly’s chef, Bent Larsen, som får den 
overrakt ved Skjern Håndværker- og Indu
striforenings generalforsamlingsfest. - På 
selve generalforsamlingen i Skjern Hånd
værker- og Industriforening kunne for
manden, Flemming Rohde, oplyse, at fore
ningen nu har 104 aktive og 17 passive og et 
æresmedlem. Erhvervsrådets formand, 
Jens Hviid, oplyste, at Erhvervskontoret i 
det forløbne år havde været i forbindelse 
med 12 industrifolk, der planlagde at etab
lere sig - og resultatet er foreløbig blevet 
fire nye virksomheder og arbejdspladser i 
kommunen.

Marts 1987
2. Korsholm Sport noterede sig en solid 
succes, da man havde indbudt lystfiskere 
til »Lystfiskeraften«. Ca. 300 efterkom 
indbydelsen. Ved entréindtægt og lotteri 
støttede man »Red Skjern Å-laksen« pro
jektet med 8.500 kr.
3. Tag dåbsattesten med. Skal man dømme 
efter »samtalen« i retten i Skjern mellem 
anklager og dommer om udskænkning af 
øl på diskotek til mindreårige, vil man nu 
kigge nærmere på denne ulovlighed, og det 
er der vist ingen, der har noget imod.
4. Skjern kommunes ledende hjemmesy-
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geplejerske, Lisbeth Nielsen, har sagt sin 
stilling op fra 1. april, og det har bragt 
kommunen ud i nye vanskeligheder. Den 
nye døgnpleje, der skulle være startet 1. 
april, må nok udskydes endnu engang - 
formentlig til 1. juli, siger borgmesteren.
5. Skjern-Tarm egnens landboforening har 
afholdt generalforsamling, hvor forman
den, Arne Voigt, udtalte barske ord om 
den hetz, landbruget er ude for, om margi
nalplanen og den erstatning, der kan 
komme på tale alene i Skjern Å-systemet. 
Landboforeningen har i dag 1280 medlem
mer, hvoraf de 1040 er aktive, og general
forsamlingen med 207 deltagere havde en 
af de største tilslutninger, man længe kan 
mindes. Nyvalgt til bestyrelsen blev Karen 
Rasmussen, Stauning, og Erling Pedersen, 
Foersom, idet Johs. Therkildsen, Stau
ning, og Chr. Bonde, Foersom, ikke øn
skede at fortsætte.
6. I dag er det den første fredag, hvor de 
handlende kan nå hjem til TV-avisen - da 
lukker butikkerne en time tidligere. I frem
tiden vil den normale fredagslukketid blive 
kl. 19. Grunden til den tidligere lukketid er 
den nedsatte arbejdstid.
7. Kammeratskabsaftenen blev endnu en
gang en stor succes med godt 500 unge 
mennesker.
8. Indre Mission i Skjern har fået ny for
mand. Det er den 32-årige friskolelærer 
Peter Skov Thomsen, Lindeallé 21, der af
løser Knud Svendsen-Tune, der har været 
formand i 10 år. Knud Rahbek, Borris, blev 
ny næstformand.
9. To naturvejledere er ansat i det vestjy
ske. Det er lærer Tage Madsen, Tarm, og 
forstkandidat Per Mikkelsen. Tage Mad
sen får base på museet i Skjern.
10. Det blev en dyr tirsdag for Skjern kom
mune med anlægsbevillinger på sammen
lagt 8.679.000 kr. til veje og kloakering. 
Heraf gav byrådet alene 4.133.000 kr. til 
udbygningen af Skjern kommunes rense
anlæg. Der blev ikke brugt mange minutter 
på disse store bevillinger, som alle er med 
på budgettet.
11. Venstreforeningen i Skjern sogn har 
valgt fritidsmedhjælper Annelise Holt Sø
rensen til ny formand, efter at Skovsgaard 
Nielsen har trukket sig tilbage efter mange 
år på posten. Som næstformand valgtes N. 
K. Kristensen. - Da Soldaternes Venner fra 
Skjernkredsen holdt generalforsamling, 
oplyste kasserer Leo Lauridsen, Skjern, at 
kredsen i 1986 har indsamlet godt 100.000 
kr. til arbejdet på soldaterhjemmene.
12. Omkring hundrede håndværkere, lo
kalpolitikere og bevaringsinteresserede 
mødte frem til et møde, som Skjern Kom
munes Bevaringsforening havde planlagt 
og med de tre kreditforeninger som med

indbydere. Emnet var byfornyelse i Skjern.
13. Skjern Røde Kors har afholdt general
forsamling. I alt er der nu 1190 medlemmer, 
og Røde Kors i Skjern mistede ikke med
lemmer efter flygtningediskussionen. Ny
valgt til bestyrelsen blev Lisbeth Nielsen. - 
På generalforsamlingen i Skjern Badmin
tonklub kunne formanden, Vibeke Laurit
sen, melde om et meget konstant medlems
tal i klubben, nemlig 314. Nyvalgt til be
styrelsen blev Gitte Pedersen.
16. Helt nye pengesedler kan nu fås fra au
tomat i Skjern. Ringkjøbing Bank har net
op taget byens første pengeautomat i brug, 
som kan bruges inden for bankens normale 
åbningstid. - Lystfiskernes »Vestjysk Fi
skepark« - det tidligere Albæk Dambrug - 
er kommet i gang. 1 1986 ofredes der godt 1 
million kr. på projektet, heraf 823.000 kr. 
til selve købet af dambruget - og allerede 
nu er Fiskeparken klar til at levere fisk for 
250.000 kr. til udsætning i foråret. Besty
relsen blev udvidet fra 5 til 7 medlemmer, 
og nyvalgt blev: Lars Nielsen, Skjern, 
Johs. Kristensen, Hammerum, og G. H. 
Gregersen, Skjern.
17. Skjern Byråd vedtog sidste år at indføre 
døgnpleje for ældreområdet fra 1. januar 
1987. Denne dato holdt ikke, og hverken 1. 
april eller 1. maj blev datoen. Nu hedder 
det officielt fra byrådet, at datoen bliver 1. 
juli, men det kræver, at der ansættes en le
dende hjemmesygeplejerske. - Man skal 
passe på, hvad man stikker næsen i. En 
15-årig elev i 9. klasse på Kirkeskolen blev i 
formiddags indlagt på Tarm Sygehus til 
observation i forbindelse med indånding af 
klordampe. Uheldet foregik i en fysiktime, 
hvor emnet var klor og stoffets reaktioner i 
forbindelse med andre stoffer. - Autogår
den i Skjern v/ Ib Andersen, det tidligere 
Toyota, åbner nu salg af campingvogne. - 
Ivan Petersen, Skjern, har startet ny for
retning i Nygade 15, en hæle- og nøglebar. 
20. Den kirkelige lokalradio for Skjern/ 
Egvad, Radio Ådalen, er stiftet ved et 
møde i kirkehuset. Knap 100 mennesker 
deltog i den stiftende generalforsamling. - 
Radio Ådalen og Radio Focus har udarbej
det et fælles budget, der viser, at det vil ko
ste ca. en kvart million kroner at etablere 
en lokalradio og knap en halv million kro
ner årligt at drive den. Det forventes, at 
kontingentet indbringer ca. 220.000 kr. og 
bingo og annoncer 160.000 kr. De sidste 
penge skal skaffes gennem lytterønsker og 
salg af sendetid.
23. Midtfly i Stauning har fået en aftale 
med SAS om, at Stauning-ruten vender til
bage til Kastrup Lufthavn fra 29. marts. - 
Ved Skjern Kommunes Fællesantennefore
nings generalforsamling på Kirkeskolen 
stemte 92 ja og kun 6 nej til, at Skjern skal 

Eiendomsmæglerlirmaet MOE
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have 10 tv-kanaler. Udbygningen kan være 
klar til jul. Generalforsamlingen blev no
get af et tilløbsstykke. Ca. 100 deltog i mø
det. Kontingentet vil stige til højest 650,00 
kr. mod nu 410,00 kr.
24. Planer om at etablere et supermarked i 
Chr. C. Grenes gamle bygning på Finde
rupsvej bliver mødt med skarpe protester 
fra Skjern-borgere. På et borgermøde i 
rådhusets kantine kom der mange argu
menter for at undgå det supermarked, som 
Købmændenes Finansieringsinstitut vil 
opføre. - 17 flygtninge-familier og 20 en
lige fra Sri Lanka og Libanon står nu og 
venter på bolig i Skjern eller et andet sted i 
kommunen, og da alle andre i forvejen står 
på venteliste i op til 2 år for at få en lejlig
hed i Skjern, er der ikke just de bedste ud
sigter. Der er nu indrykket annoncer i bla
dene, hvor flygtningehjælpen gør op
mærksom på den alvorlige situation.
26. Musikkonsulent Krabbe Nielsen og 
frue fik torsdag blomster på Skjern Råd
hus af borgmester og viceborgmester, som 
glædede sig over, at amtsrådets undervis
nings- og kulturudvalg har valgt Krabbe 
Nielsens opera-projekt som det ene af fem 
storstilede kulturprojekter. Om Skjern 
Biograf skal bruges til projektet afhænger 
af tilbygning af scene.
27. Arbejdernes Fællesorganisation har 
skiftet hele ledelsen ud, og formanden, 
Hans Andreasen, opnåede ikke stemmer 
nok til genvalg på repræsentantskabsmø
det. Forretningsudvalget kom efter mødet 
til at bestå af: Formand Inge Lise Johan
sen, HK, kasserer Henning Kirkegaard, 
SiD, Knud Erik Knudsen, PPF, Anne Ma
rie Andersen, HK, Hanne Sørensen, KAD, 
Ulla Simonsen, HAF, Kurt Wholgemuth, 
KAD, og Egon Lauridsen, SiD. - Folk 
strømmede til S-butikkernes butiksloppe
marked. Succes’en fra sidste år blev over

gået. Og de mange, der kom, var ikke kun 
kiggere, der blev handlet livligt, så det blev 
en fin eftermiddag såvel for købere som 
sælgere.
30. Skjern Brugsforening har, trods den 
voldsomme konkurrence i Skjern på dag
ligvareområdet, præsteret en omsætnings
stigning på 7 procent sidste år, nemlig til 
37,7 mill, kroner. Det er en omsætnings
fremgang ud over den fremgang på 13 pro
cent, som Brugsen havde sidste år. - Ved 
generalforsamlingen i Vanføreforeningens 
lokale afdeling kritiserede J. Finderup 
Schmidt, arkitekter og private professio
nelle bygherrers boliger, da de er uegnede 
for folk med det mindste handicap. Bolig
selskaberne derimod bygger brugervenlige 
boliger.
31. Skjern/Tarm HK har afviklet sin ge
neralforsamling. Formanden, Michael 
Poulsen, kunne glæde sig over, at Skjern/ 
Tarm HK er blevet en stor historie, med et 
medlemstal på 848. Nyvalgt til bestyrelsen 
blev Birgit Rosendal og Kurt Kruse.

April 1987
1. Nok er det ikke forår, endnu - men cam
pingpladsen ved Skjern À lukker portene 
op og samtidig præsenteres den nye vært. 
Ansat er den 31-årige Ivan Bendixen, Ring
købing. - Skjern Rideskole har ansat den 
22-årige Anette Jørgensen, Randers, som 
ny ridelærer for rideskolens ca. 70 elever. - 
Med sidste års rekord-tilgang af unge råder 
Skjern Tennisklub i dag over 170 ungdoms
spillere, og de skal nu tilbydes en professio
nel træner fra Århus, der i den kommende 
sæson skal pleje og udvikle talenterne i 
klubben.
2. I Østergade 16 er der nu åbnet en ny bu
tik, hvor der handles med vandsenge. Det 
er Kim Stokholm, der i dag driver rekla
metrykkeriet Femmerens Design, som har 

åbnet den ny butik. De fleste af sengene er 
tegnet af Kim Stokholm og fremstilles spe
cielt til forretningen i Skjern.
4. 13-1400 tilskuere var i Skjern-Hallen til 
en koncert med TV-2, der spillede de nye 
numre og de bedste fra deres tidligere lp’er.
6. På Fritidsnævnets årlige kontaktmøde 
med foreninger i Skjern kommune kunne
N. K. Kristensen oplyse, at kommunens 
driftsbudget for foreningslivet er vokset til 
godt 3 millioner kr. i 1987 mod ca. 2,6 mill, 
kr. i 1986. Der var stemning for at gennem
føre et stort ungdomsstævne i 1989 med de 
nordiske venskabsbyer.
8. Pensionister inviteres i Biografen som 
kommunens gæster for at overvære en af 
Morten Korchs filmatiserede romaner 
»Krybskytterne på Næsbygård«. - Der var 
stor tilslutning til et møde om den frygtede 
sygdom, AIDS. Mødet var optakt til en op
lysningskampagne på skolerne i Skjern, og 
forældrene blev informeret om det oplys
ningsmateriale, der er til rådighed for sko
lerne. Der blev vist to film.- Skjern Pige
kors hollandske venskabskor Bogerman 
College Choir ankommer til Skjern. Gen
nem den næste uge skal de opleve egnen og 
give en lang række koncerter. - Turistkon
toret præsenterede en hollandsk video
film, hvoraf en trediedel, ca. 45 min., var 
fra Skjern-området. Filmens budget er på 
150.000 kr., og heraf er der i sponsorpenge 
kommet 25.000 kr. fra Skjern, nemlig fra 
Skjern Handelsforening, Korsholm, 
Bundgaards Hotel, Turistforeningen, 
Skjern Å Camping og Turistkontoret. - 
Politiet fra Skjern og Ringkøbing måtte 
rykke talstærkt ud. 14 palæstinensiske 
flygtninge, som er indkvarteret på Marup 
gi. skole, bragte i ren og skær frustration 
repræsentanter fra Dansk Flygtningehjælp 
i fare, og disse måtte hurtigt fortrække, og 
lederen, Preben Kremerbak, så ingen an-

Hos SDS 
gør vi det 
hver gang

Stor eller lille økonomi, på at få en førsteklasses 
Sammen med den rig- betjening hos SDS. 
tige løsning er De sikker Hver gang.

stis
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den udvej end tilkalde politiet. Heldigvis 
gik »optøjerne« kun ud over inventaret. - 
Miljøminister Chr. Christensen besøgte 
Skjern Tricotage-Farveri.
9. Døgnplejen udsat til 1. oktober - siges 
det. - Forældre bag Skjern Garden har or
ganiseret sig. Den nye forening har fået 
navnet »Skjern Gardens Forældrefor
ening«. Skjern Garden skal være en sel
vejende institution. - Pensionistforenin
gen har afholdt generalforsamling, hvor 
formanden, Chr. Lundsgaard, kunne med
dele, at de 450 medlemmer i foreningen var 
flittige til at møde op til foreningens aktivi
teter.
10. Ved en lille højtidelighed på Teknisk 
Skole indviede man den nye elevkantine på 
250 kvm., incl. køkkenfaciliteter, og der er 
plads til små to hundrede elever.
14. Byrådet vil efter påske indbyde lodse
jerne ved Jernbanegade til en forhandling 
om at lave Skjerns første permanente gå
gade, samtidig med at Skjern Bank går i 
gang med at ombygge torvet. - Amager
skolens tag er et emne, der er drøftet ad
skillige gange i byrådet. Nu skal taget have 
»regnfrakke« på. Der har været licitation, 
og kommunen har valgt det næstbilligste 
tilbud, der er på 1.641.761 kr.
22. Lions Club Skjern/Tarm fik i aftes 
8.000 kr. mere at gøre godt med, da klub
ben arrangerede et stort bankospil over de 
uafhentede gevinster fra julelotteriet.
23. Formanden for Turistforeningen, Hen
ning Nygaard, udtalte i sin beretning ved 
Skjern Turistforenings generalforsamling, 
at man gerne vil samarbejde hen over 
Skjern Å, men ikke er interesseret i en sam
menlægning af foreningerne i Skjern og 
Tarm. Campingpladsen havde 5.137 over
natninger. Bent Gadegaard Jacobsen blev 
nyvalgt til bestyrelsen. Skjernnøglen i sølv 
blev overrakt Hans Jørgen Jacobsen for de 
25 år, han havde siddet i bestyrelsen.
24. Og så kan alt folket roligt bestige hø
jen, hvor Dalgas-stenen er anbragt, for nu 
er højen restaureret, og et nyt fundament 
er på plads, og teksten på stedet bliver læ
selig, og sandelig om ikke Hedeselskabet 
betaler regningen.
25. Skjern KFUM er vært for EM i bord
tennis - et arrangement, som klubben har 
lagt et stort arbejde i. Foruden det sports
lige afholdes en festaften med spisning og 
hyggeligt samvær. - Fiskekort for 7.000 kr. 
var resultatet efter besøg af 135 engelske 
soldater, stationeret i Tyskland, da de igen i 
år besøgte Skjern Å og dyrkede deres 
Coarse-fishing.
27. Indsamlingen til Kræftens Bekæmpelse 
gav 70.310,55 kr. i Skjern kommune sva
rende til ca. 5,60 kr. pr. indbygger. - Ved 
EM-87 i bordtennis i Skjern Hallen lykke
des det juniorspilleren Jan Christoffersen, 
Skjern, at vinde bronze i herre-junior 
single. - Civilforsvaret i Skjern sluttede 
sæsonen med en øvelse i ruinbyen i Stau
ning. Ved øvelsens slutning overrakte 
borgmesteren anciennitetstegn til Lillian 
Burgdorff og Kjeld Madsen, som begge 
har været med i 20 år. Knud Astrup og 
Kjeld Madsen blev udnævnt til sektions
førere. Harry Thomsen trak sig tilbage ef
ter 29 år i civilforsvarets signaltjeneste.

30. Skjern kirke besat. De palæstinensiske 
flygtninge fra Skjern har taget nye, uven
tede midler i brug. Ved 14-tiden slog 13

flygtninge sig ned i kirken, og de nægtede 
at forlade stedet, før deres krav blev op
fyldt.

Maj 1987
I. Med ca. 10 års mellemrum har man fejret 
3 nybyggerier på Vestjydsk Handelsskole. 
Nu gjaldt det så det tredie byggeri, en til
bygning på små 1000 kvm. - På generalfor
samlingen i Skjern KFUM’s Idrætsfore
ning blev 2 ledere hædret med henholdsvis 
Ringkjøbing Banks lederkrus og Skjern 
Banks lederpokal. Det blev Inger Christen
sen, der fik årets lederkrus, og Bjarne Lau
ridsen blev hædret med lederpokalen. - Et 
stykke officielt papir fra Skjern Provsti 
med provst Sv. Ebbe Jakobsens under
skrift var den direkte årsag til, at de pa
læstinensiske flygtninge opgav deres sulte
strejke og frivilligt valgte at forlade Skjern 
Kirke fredag eftermiddag.
4. Medlem af Skjern Menighedsråd, han
delslærer Karsten Nielsen, er så utilfreds 
med den måde, hvorpå man løste de pa
læstinensiske flygtninges besættelse af 
Skjern Kirke, at han nu overvejer at for
lade menighedsrådet.
7. Ved Skjern Industrigårds generalfor
samling kom kun bestyrelsen, men alt er 
også inde i en rolig og stabil gænge uden de 
store udsving. - Hærværket i Skjern er ble
vet en svøbe for politi, borgere og kom
mune. Politiet appellerer til borgerne om 
hjælp, hvis de ser noget mistænkeligt. 
Alene af kommunal gadebelysning er der 
ødelagt for 2.500 kr. - Organist Willy Eg
mose og hans kirkekor fejrede korets 10 års 
beståen.
II. Skjern kommune har nu fået henstand 
fra amtet, så kravet om at overholde am
tets udlederkrav for spildevand ikke skal 
opfyldes inden 1. august, men først 1. de
cember 1988, dvs. når Skjern Tricotage- 
Farveris nye private renseanlæg er i drift. - 
Dronningens nål, sådan hedder et af Dansk 
Røde Kors’ hæderstegn, er blevet overrakt 
til Anne Sigrid Husted, der gennem 20 år 
har gjort et stort arbejde for Dansk Røde 
Kors især inden for besøgstjenesten. - For
eningen Ungbo har indviet endnu et sæt 
ungdomsboliger i Skjern. 11986 blev det til 
11 ungdomsboliger i Tværgade og nu offi
ciel indvielse af endnu 14 ungdomsboliger 
på Enghavevej 16 (det tidligere Skjern 
Tæppefabrik).
12. Supermarked i Skjern centrum bliver en 
realitet, da byrådet med 17 stemmer for og 
3 imod vedtog, at grunden på Finderupsvej
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200 dagligvarer 
til lavpris - hver dag 

kan bruges til dette formål. Der var ind
kommet 6 indsigelser mod planen.
15. På begge sider af åen er der nu enighed 
om at undersøge, om Skjern Bio, som 
Skjern kommune har overtaget, kan ind
rettes som teatersal for Skjern-Egvad-bo- 
erne.
17. Til Kristeligt Folkepartis hovedbesty
relse var der blandt de 16 nyvalgte ud af 22 
opstillede kandidater Per Breindahl, 
Skjern, som er redaktionssekretær ved 
Ringkjøbing Amts Dagblad.
19. Ved Byskolen opstillede politiet tidlig 
morgen deres hastighedskontrol, efter der 
var indkommet klager over trafikkens ha
stighed, og da folk normalt ved denne tid er 
på vej til arbejde, lykkedes det færdsels
politiet at gribe 17 fartsyndere.
22. Gågade. - Trods vejret blev gågade
arrangementet fredag og lørdag en succes 
for S-butikkerne og de mange besøgende.
25. Nu er såvel kommunen, amtet som Tri- 
cotage-Farveriet anmeldt til politiet af to 
Århus-biologer for overtrædelse af miljø
loven.
28. Lærer Søren Koch, Grenå, er blevet an
sat som skoleleder for den nye heldags
skole, der skal starte i Skjern i august. Han 
kommer fra Grenå.
29. Præstegårdsvej skal ikke udvikle sig til 
en ny stor stamvej, så nu bliver den kortet 
af ved Præstegårdsvej 22 og 24 og om
dannes til offentlig sti. - Et udvalg har ar
bejdet med projektet »Sommerskole« og 
har af kommunen fået bevilget et tilskud 
på kr. 20.000 til aktiviteterne i ugerne 26 og
27. Aktiviteterne omfatter foruden megen 
idræt også fremstilling af videofilm, billed
skole og musik.
30. Ingen beboere i Skjern har så tit fat i 
kosten som de, der bor eller har forretning i 
Østergade-Møllegade-Nygade kvarteret. 
Knuste flasker er en daglig begivenhed.
30. Traktortræk. - Silende regnvejr kunne 
ikke spolere traktortrækkonkurrencen på 
Dyrskuepladsen i Skjern, som løb af stabe
len i den forløbne weekend med Skjern- 
Tarm egnens Landboungdom som arran
gør. Ca. 750 tilskuere mødte frem.

Juni 1987
2. I eftermiddag eller aften vil Skjern-Eg
vad Museum åbne en uberørt stenalder
grav, der er fundet i Tylvad. Denne grav 
kendte man ikke. Fundet af den uberørte 
oldtidsgrav er gjort i forbindelse med plan
lægningen af naturgasledningen fra Vide
bæk til Skjern-Tarm.
6. KFUM/K i Skjern fejrer 100 års jubi
læum på »Cirklen« i Bredgade. Lørdag 
formiddag er der reception i tre timer, 

mens der holdes fest om aftenen med di
verse talere.
9. Skjern kommunale Musikskole har i 
denne uge besøg af et skotsk ungdoms
orkester, Aberdeen Music Center Brass 
Band, 38 piger og drenge i alderen 13-18 år, 
med deres tre voksne ledere. - Skjern By
råd er parat til at ofre 14 millioner kr. på en 
stor udvidelse. Dog ikke på én gang - byg
geriet skal starte i april næste år og være 
færdig til jul 1991. - Skjern Byråd har be
sluttet at oprette 2 modtagelsesklasser for 
fremmedsprogede elever fra 1. august på 
Kirkeskolen.
10. Medlemmerne kunne glæde sig over et 
godt regnskab, da SG onsdag aften havde 
generalforsamling. Med et overskud på ca. 
39.000 kr. er formuen forøget til 241.000 
kr. Formanden, Elmo Flaskager, beteg
nede året 1986 som tilfredsstillende og 
kunne oplyse, at medlemstallet var på 1071. 
Traditionen tro uddeltes lederpokaler, som 
i år gik til John Sjørslev, Kristian Guldager 
og Niels Holst. Benny Dueholm ønskede 
ikke genvalg og blev afløst af Svend Aage 
Jensen. Der var kun 35 med til generalfor
samlingen.
12. Med ca. 7.000 besøgende onsdag og 
torsdag blev også økonomien sikret i årets 
Skjern-dyrskue. Dyrskueledelsen er godt 
tilfreds, det kølige og regnfulde vejr taget i 
betragtning.
13. For 14. gang afvikles det internationale 
KZ-rally ved Stauning Lufthavn. Det er 
Veteran flyveklubben, der står bag arrange
mentet, med de 3-400 fly. - Det var et im
ponerende syn, da 2.500 gymnaster mar
cherede ind på Skjern Stadion til 
Ringkøbing Amts Gymnastik- og Ung
domsforenings årlige amtsfest. Arrange
mentet varede 3 timer, og da var vejret med 
deltagerne og de 1.000 tilskuere.
16.1 de sidste 3-4 år har 24 voksne gennem
gået seks forskellige fag på aftenskole, og i 
tirsdags blev de dimitteret som merkono
mer på Vestjysk Handelsskole.
17. Onsdag blev de første HH’ere færdig 
på samme skole, og i den anledning skulle 
flaget hejses, men som sket tidligere, flags
noren var stjålet, og man måtte tage til 
takke med en mini-flagstang - men huerne 
til de unge mennesker var der. - Nu har 
Miljøstyrelsen frikendt Skjern kommune 
for miljøsvineri. - Café Corner, Bredgade 
88, har fået ny vært. Bjarne Pedersen fra 
Skjern overtog onsdag forpagtningen fra 
Benny Skov. Den nye vært er uddannet 
kok.
18. Vestjydsk Handelsskole har afholdt di
missionsfest for 47 HH elever. - Arne Pe
dersen har trukket sig tilbage fra for-
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mandsposten i Socialdemokratiet, og her
efter er næstformanden, Harry Larsen, 
blevet konstitueret som formand. - Ved 
kursusafslutningen for VUC-eleverne op
lyste forstander Jens Andersen oplyse, at 
der havde været 81 kursushold, fordelt 
med 26 hold i Troldhede og 55 hold i 
Skjern. I alt har der været 929 kursister og 
ikke færre end 329 har fået undervisning 
på HF-niveau.
19. Eksamensbeviser og gode ord fulgte 
eleverne, der forlod de respektive skoler i 
Skjern. Byskolen sagde farvel til 63 elever. 
På Kirkeskolen forlod 31 elever skolen, og 
Amagerskolen sagde farvel til 84 unge. - 
Skjern tekniske Skole har taget afsked med 
99 elever, som har afsluttet jern- og meta
lindustriens grundskole.
22. Nu er den forsinkede døgnpleje på vej i 
Skjern kommune. Socialudvalget har net
op fået løst det første problem, nemlig an
sættelse af en ny ledende hjemmesygeple
jerske - det blev sygeplejerske Karen Marie 
Thomsen, Astrup.
23. Skjern GF og de blå pigespejderes 
Sankt Hans-fest blev afholdt på dyrskue
pladsen. Skjern-Egvad Museumsforening 
fejrede aftenen ved Bundsbæk Mølle, FDF 
og KFUK-spejderne brugte det grønne om
råde ved Enghaven til Sankt Hans-bål.
24. Firmaet Velplan A/S, der siden nytår 
har haft base i Ringkøbing, flytter pr. 1. ja
nuar 1988 hele produktionsapparatet til 
Skjern. Velplan A/S har 30 ansatte.
26. Købstadsløbet i Skjern havde samlet 
247 løbere. Vejret med gråt skydække var 
ideelt. Vinderen løb de 7,5 km på godt 23 
minutter. - Efter omfattende modernise
ring og ombygning inviterede Ramsing 
Shopping til åbningssalg i den nye butik i 
Bredgade. Firmaets hovedsæde er i Spjald, 
men man har nu etableret en afdeling i 
Skjern (tidl. Veilegaard) med Allan Steen- 
gaard som forretningsfører.
27. Skjern GF’s sportsuge fik en fin af
slutning da der var inviteret til gade- og fir
mafodbold på Skjern Stadion. Der var til
meldt 19 hold, øvede såvel som uøvede, og

\SØGAARD
products

Kvalitetslinje 
i autobetræk og 
måtter
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Fredensgade
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så var der til sidst en fodboldkamp på 
skumbane mellem byrådet og handelsfore
ningen.

CENTRAL-
.f^VASKERIET ApS

30. Skjern skal have ny bilinspektør, for ef
ter 41 års virke på denne post trækker inge
niør Vagn Jakobsen sig tilbage for at nyde 
sin pensionstilværelse og måske tænke til- 
båge på, hvad han har været med til at 
sætte igang i Skjern.

Juli 1987
1. Hvor der før var tøjforretning i Øster
gade 3, bliver der 1. august en restaurant. - 
På Vestjydsk Handelsskole har 137 elever 
bestået efter EFG-basisåret. Til det nye 
skoleår er der indskrevet 180 elever, hvilket 
er en stigning på ca. 40 elever. - Souschef i 
Ringkjøbing Bank, Skjern afdeling, Orla 
Padkjær, er blevet udnævnt til filialdirek
tør ved bankens afdeling i Videbæk pr. 1. 
juli og flytter hermed fra Skjern.
3. Bibliotekar Morten Fogh, 28 år, der har 
været ansat på Skjern Bibliotek siden 1. no
vember 1984 er blevet udnævnt til ledende 
bibliotekar ved Videbæk Bibliotek. - VUC 
flytter til nye lokaler på Byskolen. På Fin- 
derupsvej var der 200 kvm. Fremover har 
man 1100 kvm.
4. Skjern/Egvad Museum åbner Fahl Kro 
som museum, og miljøminister Chr. Chri
stensen foretager åbningen. Museets folk 
viser rundt på kroen og fortæller om ud
stillingen. - Naturgasselskab Midt/Nord 
har nu skrevet kontrakt med Skjern Fjern
varmecentral om levering af 2,8 millioner 
kubikmeter naturgas om året.
7. Sunesens Tekstilforædling er gået igang 
med en stor udvidelse i Videbæk, som med
fører, at firmaets afdeling i Skjern, Cen
tralvaskeriet på Bækgaardsvej, nedlægges. 
De 18 ansatte på vaskeriet i Skjern har fået 
tilbud om arbejde i Videbæk. - Kommu
nens 1986 regnskab blev enstemmigt god
kendt - der er en kassebeholdning på kr. 72 
millioner. Der røg allerede 272.000 kr. af 
denne kassebeholding, da byrådet måtte 
bevilge disse penge til nye ovenlysvinduer 
på Amagerskolen, efter hærværk. - Skjern 
kommune regner nu med at have løst dag
højskolens lokaleproblemer ved at købe 
ejendommen Nygade 45. Hertil flytter dag
højskolen i august måned. - Dårlig plan
lægning? Det mener og siger Skjern Hånd
værker- og Industriforenings formand Fl. 
Rohde, fordi Skjern kommune netop har 
udsendt arbejdet med ombygning af Bæk- 
gaard i Skjern til heldagsskole i offentlig li
citation samtidig med at industriferien er 
indledt og først slutter den 3. august. Lici
tationen holdes den 23. juli og mange af 
vore medlemmer har ikke en chance for at 
give tilbud, siger Rhode.
9. Skjern Fjernvarmecentral har udsendt 
slutopgørelse til 2200 forbrugere, og 1103 
forbrugere skal have 968.000 kr. tilbage, 
skønt, men 1.110 forbrugere skal efterbe
tale 1.165.000 kr.
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10. Skjern Produktionsskole har netop in
vesteret i en tyverialarm og det har vist sig 
at være en nyttig investering. Der har tid
ligere været adskillige indbrud på skolen. 
Tirsdag var alarmen klar og allerede tors
dag var der premiere. Denne gang nåede ty
vene ikke at fjerne noget fra skolen.
15. Skjern kommune gør nu klar til et nyt 
attraktivt boligkvarter på den anden side af 
Ringvejen. I byrådsmødet forleden blev 
det besluttet, at der skal bygges en gang
tunnel under ringvejen. I det nye bolig
kvarter kan der blive ca 140 boliger. Ingen 
ved endnu, hvornår projektet kan virkelig
gøres, men det bliver nok først i 1988, idet 
udstykningen må afvente den nødvendige 
ændring af kommuneplanen. - Onsdag af
ten og torsdag morgen blev der fanget to 
laks i Skjern À på henholdsvis 5,4 kg og 2,7 
kg. Den første blev fanget af en tysk turist, 
den anden af lærer Eigil Hansen.
16. Ringkøbing amtskommune har pålagt 
Skjern Papirfabrik at udvide sit rensean
læg. Fabrikken har overtrådt sin udled
ningstilladelse og har nu selv sendt amtet et 
forslag til udvidelse. - S-butikkernes som
merudsalg startet. Der var tryk på fra mor
genstunden. I de forskellige butikker var 
man mere end tilfreds med udsalgsstarten.
27. Licitation over heldagsskolen blev ikke 
et tilløbsstykke hvad angår tilbudenes an
tal, der indkom kun et fra Holger Larsen, 
Dejbjerg, på kr. 588.000. Flemming Rohde 
ønsker licitationen annulleret og en helt ny 
licitation. - Salget af grunde er tilsynela
dende helt gået i stå i Skjern kommune. 
Skjern Byråd havde kalkuleret med et salg 
af 24 grunde, men der er til dato kun solgt 
to, en i Borris og en i Astrup. I 1986 kalku
lerede man med salg af 24 grunde og der 
blev solgt 21. - At sommeren ikke har væ
ret her endnu, er vi alle klar over og nu har 
vi også bevis for at juni var kold, for fjern
varmecentralen oplyser at forbruget i juni 
måned steg med 29 procent og aflæsningen 
for juli måned bliver nok det samme.
28. Licitationen vedr. heldagskolen tages 
ikke om er vedtaget af økonomiudvalget.

August 1987
1. Garver A. K. Nielsen, Reberbanen, der 
igennem en menneskealder har drevet gar
veri, har bortforpagtet forretningen til svi
gersønnen Jørgen Christiansen.- For lo
kalredaktør Bjarne Steen blev det kun til en 
gæste-visit i Egvad kommune for Vestky
sten. Bjarne Steen er officielt flyttet over 
Skjern A for at tiltræde stillingen som lo
kalredaktør i Skjern.
3. Skjern Skoleforvaltning oplyser, at 169 
børn begynder i førsteklasserne i Skjern 
kommune i år mod 144 sidste år. Der er så
ledes tale om en fremgang på 25 børn i for
hold til året før. - Revisionsfirmaet K. E. 
Hedegaard flyttede i weekenden fra sit hid
tidige domicil på Drosselvej. Mandag mor
gen var hele kontoret med 12 ansatte rykket 
ind i det gamle postkontor på Bredgade 67. 
Arealmæssigt drejer det sig om en fordob
ling, nemlig fra 175 kvm. til 350 kvm.
7. Statsanstalten for Livsforsikring, der 
har haft til huse i Østergade i 5 år, er nu 
flyttet til det gamle posthus. - Maskinfa
brikken Herborg har sendt en ny foderau
tomat på markedet i samarbejde med to 
andre firmaer: Alfa Laval og Hydromix.
8. I weekenden fejrede VUC indvielsen af 
de nye lokaler på Byskolen. Indvielsen blev 
en vældig fest med 200 gæster, lærere og 
kursister.
9. Vestjyllands Svæveflyveklub har i Stau
ning indviet deres nye hangar og klubhus, 
samt deres tredie svæveplan. Byrådet var

inviteret med, og tre modige fra rådet vo
vede sig op i svæveplanerne.

Det dufter 
og smager - 
konditor og 
bager...

maler du selv?

Flügger byggefinish

- 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.

Malerfirmaet 
Karl F. Nielsen 
Nykærsvej 12, Skjern 
Tlf. 07 35 03 06
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10. Det konservative Folkeparti i Skjern 
kommune har måttet konstituere deres 
næstformand, Birgit Haugstrup, som for
mand, idet formanden, Finn Povlsen, har 
trukket sig tilbage på grund af manglende 
tid.
11. Der er forslag nok til Skjern-Å og Åda
lens retablering. Mellem 40-50 forslag fra 
enkeltpersoner og firmaer er foreløbig, 
hvad der ligger på Skjern-Å-arbejdsgrup- 
pens bord.
13. De lokale aviser har tidligere berettet 
om det besvær, lodsejere i kvarteret Øster
gade, Nygade, Møllegade har med knuste 
flasker og den dermed følgende rengøring 
og opsamling af ikke ituslåede flasker. Der 
er nu bevis på, at det er mange flasker, der 
findes, for Skjern Dagblad beretter om en 
13-årig dreng, der søndag morgen opsam- 
lede ikke mindre end 87 flasker - han for
tjener næsten en præmie udover de 87 kr., 
han får for salget af tomme flasker. - Che
fen for den nye lokalradio i Skjern bliver 
den 46-årige tekstilarbejder Bertil Rost ved, 
Ikast. Han er ansat fra 1. oktober. Bertil 
Rostved har været med som frivillig i lokal
radio Ikast i 2 år.
14. Vestjydsk Handelsskole har efter for
stander Per Larsens pludselige død konsti
tueret skolens inspektør Preben Voetmann 
som midlertidig forstander. - Skjern Han
delsforening er blevet alvorlig vred på 
kommunen, fordi den ikke er god til at 
passe blomsterne i de mange nye ampler, 
der er ophængt i lygtepælene i Skjerns 
strøggader. - Augustmarkedet arrangeret 
af SG og S-butikkerne er overstået, og der 
har været tilfredshed med arrangementet. 
Fredag aften var der 170 til diskotekaften i 
teltet på Mølletorvet, og lørdag aften var 
der 200. Lørdag morgen blev der serveret 
386 kopper kaffe - gratis til de morgendue
lige.
16. Handelsforeningen har fået svar på til
tale fra »Plant-et-træ-komiteen«, og for
manden, Lars Foged, udtaler, at det er for
kert at tro, at man kan pynte op i Skjerns 
gader ved at plante blomster i små potter 
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og så hænge dem op i 2-3 m højde, og så 
kommer vinden ind fra Hvide Sande - det 
kan pelargonier ikke klare. Plant træer og 
buske. Kommunegartner Peder Kristensen 
udtaler, at handelsforeningen var advaret, 
blomsterne er sarte planter, der bestemt 
ikke tåler blæst, og er der noget, vi ikke har 
savnet i denne sommer, er det blæst og 
regn. Peder Kristensen mener, handelsfor
eningens kritik rammer helt ved siden af.
21. Efter at have afstået Skjern Ostelager til 
brødrene Thygesen er Las Stefansen be
gyndt forhandling af udestuer, vinterha
ver, campinghytter, carporte m.v. under 
navnet Skjern Udestuer.
25. Fl. Rohde ApS og Skjern Huse ApS er 
stiftere af det nu indregistrerede »Matr. nr. 
9a, Skjern Jorder ApS«. Anpartsselskab 
står bag det planlagte nye store boligom
råde øst for Ringvejen.
26. I morgen kommer Danmarks Radio til 
Skjern for at lave forundersøgelse til et 
program, der skal produceres i næste uge. 
Det bliver med organist Willy Egmose og 
musikkonsulent Krabbe Nielsen. Anled
ningen er jazzpladen »Jazz på vilkår«, som 
de to har udgivet på Krabbes Records. - 
Skjern Eksportslagteri Royal Dane-Qua- 
lity A/S har besluttet at droppe det plan
lagte biogasanlæg. Slagteriets ledelse læg
ger ikke skjul på, at det er naboernes 
protester og den deraf forlængede sagsbe
handling, der har været medvirkende til 
beslutningen. I godt 3 år er der arbejdet 
med projektet.
28. Firmaet Skjern Huse A/S har købt sig 
ind i Hotel Skjern. Hensigten er at tilføre 
Hotel Skjern ny kapital, der skal bruges til 
en tiltrængt udvidelse med flere værelser. 
Jesper Graakjær og Gunnar Ørskov er 
fortsat anpartshavere.

September 1987
1. Nu kan man se resultaterne af mange års 
snak frem og tilbage angående gå-gade, for 
nu er Jernbanegade afspærret i 6 uger for 
at etablere gå-gaden fra Bredgade til Møl
letorvet. - En farlig branche kan man vist 

roligt kalde det at være leverandør af vide
oanlæg. Igen har Intervision, Industrivej, 
haft besøg af tyve, og ikke mindre end 22 
videoanlæg er kørt bort, hvilket repræsen
terer en værdi af kr. 300.000.
2. De lokale aviser er i denne tid fyldt med 
referater af møder og med oplysninger om, 
hvad der fremover skal ske med Skjern Å. 
Der er kommet mange forslag frem. På nu
værende tidspunkt udtrykker flere tvivl 
om, der er afsat tid nok til hele forarbejdet.
5. Missionshuset på Finderupsvej har væ
ret udsat for hærværk-, indbrud i stueeta
gen, ruder ødelagt og 5 unge mennesker 
satte ild til en barnevogn. De unge menne
sker blev anholdt - og allerede løsladt - 
men der kommer nok en regning.
7. Det gamle vandtårn ved museet er nu ved 
at få sin sidste behandling. Efter to års re
staurering kommer Vandtårnet til at frem- 
træde som i gamle dage.
9. Alle afstemningssteder i Skjern kom
mune registrerede tilbagegang i stemme
procenten ved folketingsvalget. Kun 89,2 
pct. af de stemmeberettigede stemte, hvil
ket er en tilbagegang på 2,7 pct. i forhold til 
1984.
10. Bibliotekets dag. Denne dag er et lands
omfattende arrangement. Der er udvidet 
åbningstid, frit lejde med lånetiden, gratis 
kaffe, børneteater, musik, kortfilm-festi
val, lokale videofilm og kunstudstillinger, 
så det er et alsidigt program, Skjern Bi
bliotek har stablet på benene.
11. Jydsk Telefon har travlt med at ned
lægge de nye hybrid-kabler, således at for
brugerne allerede fra 15. oktober - 2 måne
der før den lovede tid - kan modtage 
udsendelser fra 10 TV-kanaler. 1700 hjem i 
Skjern kan så glæde sig til at modtage 
udenlandsk TV i samme kvalitet som 
dansk TV. - Skjern-Tarm Teaterforenings 
aktiviteter ligger for en tid i dvale, da der 
ikke findes en egnet scene i området.
16. Indsamlingen til handicapbussen på 
Enghaven er nået op på kr. 150.000 kr., og 
der mangler yderligere ca. 50.000 kr., før 
målet er nået. På lørdag holder Enghavens 
Venner loppemarked i Dagcentret. - Bolig
selskabet Lejerbo holdt licitation over op
førelsen af 30 nye almennyttige boliger ved 
Østre Allé. De 30 boliger skal bygges i to 
etaper, og foreløbig ser det ud til, at arbej
det kan holdes inden for de lagte rammer, 
ca. 12 mill. kr. De lokale håndværkere viste 
sig konkurrencedygtige ved dette million
byggeri.
19. Vejret var i høj grad med spejderne og 
FDF’erne fra Skjern/Tarm, da de i week
enden deltog i Set. Georgs Gildets nøgle
løb. - Fra 1. oktober er Carlsberg Depotet i 
Skjern nedlagt, hvilket skyldes De for
enede Bryggeriers bestemmelse om ned
læggelse af depoterne til fordel for central
lagre. Men depotbestyrer Orla Udby 
starter allerede fra I. oktober med depot 
fra Ceres bryggeriet.
19. Tøjforretningen Mr. har nu efter 3 
ugers ombygning og modernisering genåb
net forretningen på Bredgade.
22. FOF for Skjern/Egvad har udsendt 
program med kursusplan for 87/88. Sidste 
år var der 70 hold, dvs. ca. 500 mennesker.
23. Vognmand Erik Larsen har solgt



Skjern Flytteforretning til vognmandsfir
maet J. M. Jensen Skjern ApS. Erik Lar

sen har drevet flytteforretning igennem 38 
år og holder op på grund af helbredet. - 
Formanden for Skjern GF’s håndboldaf
delings forældreforening, Kristian Gulda
ger, kunne på generalforsamlingen med
dele, at der også i 1988 vil blive afholdt 
Vestjysk Sports- og Fritidsmesse.
24. Sigurd Jacobsens gamle fabrik og bolig 
på hjørnet af Søndergade og Mellemgade 
skal nu rives ned og give plads for 18 nye 
ældreboliger til 9,5 mill. kr. Byggeriet skal 
starte 1. december, og folk kan flytte ind 1. 
november næste år. Det er Lejerbo, der 
bygger og som har købt grunden af C. 
Grene. Med det nye projekt er der nu ikke 
færre end 63 nye ældreboliger på vej i 
Skjern by. - Skjern kommune har udarbej
det en lokalplan for et område på Amager, 
hvor Skjern Boligforening af 1945 vil op
føre 137 nye boliger. Planen omfatter et 
stort område mellem Ganer Â og Lønborg
vej syd for Klostervej. - Ved en uhøjtidelig 
sammenkomst fik Skjern Rådhus overrakt 
et nyt maleri, og det var kunstneren selv, 

ledet til borgmester Egon Søgaard, som lo
vede, at det nye maleri vil få en plads i råd
husets forhal.
25. Vandværk Øst er nu officielt startet

trods lynnedslag.
26. Efter en campingsæson, hvor gæstetal
let gik ca. 15 procent tilbage, kan Skjern Å- 
Camping glæde sig over, at Amtsrådet har 
givet tilladelse til »vinter-camping«. Der 
har i år været 622 færre overnatninger end i
1986. Forklaring på dette er: Vejret.

28. Midtflys succes på Stauning ruterne 
medfører nu en udvidelse af flyvningen 
med en tredie dobbelttur på Stauning-Ka- 
strupruten, foreløbig mandage og tirsdage. 
- På Skjern Tennisklubs generalforsamling 
kunne formanden, Knud Agger, berette 
om medlemsfremgang til over 400 med
lemmer. Efter 9 år i bestyrelsen trak for
manden sig tilbage. Nyvalgt blev Ejvind 
Sjørslev, Bent Christoffersen og Jan Chri
stoffersen. - Der var fuldt hus ved et mo
deshow, som en række forretninger i 
Skjern arrangerede på Hotel Skjern.
29. Ved generalforsamlingen i Skjern 
Fjernvarmecentral kunne formanden Orla 
Hansen oplyse, at der i år var tilsluttet 50 
nye forbrugere, således at der i alt er 2.208 
forbrugere. Der ventes en beskeden stig
ning i varmeprisen på 50 øre pr. kubik
meter til kr. 15,75.
30. Læge Ole Rimestad lægger op med ud
gangen af september måned. Pr. 1. oktober 
har han solgt sin andel af den fælles læge
praksis i Bredgade 22 til læge Henrik Gjes- 
sing, der kommer fra Holstebro. Ole Ri
mestad kom til Skjern i 1953. - Rutebilejer 
Inger Dalgaard kører i aften sin sidste tur

på ruten Skjern-Videbæk, for nu lægger 
hun op efter 32 år. Inger Dalgaard har solgt 
busser og ruter til rutebilejer Knud Krogs- 
gaard, Herborg.

Oktober 1987
1. Indbyggerantallet i Skjern kommune 
vokser. Tallet var pr. 30. juni 12.585 og nu 
er der 12.627. Altså en stigning på 42. - Den 
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første oktober skifter Skjern Bremser ApS, 
Industrivej, ejer. Erling Wilhelmsen har 
solgt forretningen til Torben Rosenkilde, 
Haderslev. Den nye ejer er 31 år og har gen
nem de sidste 10 år været sælger. - Passa
gertallet mellem Stauning og Kastrup vok
ser. Siden den 25. marts har der på ruten 
Stauning-Kastrup været en passagerfrem
gang på 25,8 pct. Holder dette passagertal, 
som tendensen viser for august, regner 
Midtfly med omkring 14.000 passagerer 
om året. - Nordisk Biltelefon etablerer en 
radio-telefonstation i Skjern. Stationen 
bygges i nærheden af Skjern Papirfabrik. 
Det bliver kun den 49 meter høje gitter
mast, der bliver synlig.
5. Ny Carlsbergfondet har skænket Skjern 
tekniske Skole seks kunstværker - et ma
leri, et billedtæppe og fire grafiske blade,

som er ophængt i skolens nye kantine. 
Uden for bygningen er der lavet en stensæt
ning, som Skjerns kommunegartner har 
ansvaret for.
6. I konkurrence med 60 andre entrepre
nører inden for isoleringsbranchen har 
Holger Astrup, Skjern, modtaget Rock
wools initiativpris for 1987. Overrækkel
sen af prisen fandt sted på Hotel Regina i 
Herning.
7. Vestjydsk Handelsskole har modtaget 13 
ansøgninger til stillingen som forstander 
på skolen. - Skjern kommune indviede sin 
ottende skole - kaldet heldagsskolen, som 
er indrettet i lade og stald til den tidligere 
landbrugsejendom Bækgård. Alle pladser 
er optaget, hvilket vil sige 9 elever.
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10. Ikke færre end 425 var med, da Skjern- 
Tarm Bloddonorkorps holdt den årlige fest 
i Skjern-Hallen. - Skjern Garden har siden 
starten for halvandet år siden haft travlt 
med at spille og optræde for andre, ca. 60 
gange til diverse arrangementer.
11. Kirkens Korshær har 75 års jubilæum 
på mandag og den fejres i Skjern med fest
gudstjeneste søndag, og mandag er der ju
bilæumsreception i genbrugsbutikken 
»Tøj og Ting«. »Tøj og Ting« passes af 
40-50 frivillige damer, som gratis står i bu
tikken eller reparerer tøj derhjemme.
15. Borgmester Egon Søgaard koblede kl. 
13.31 Skjern på hybridnettet.
16. Når der skal være fest i gaden fredag og 
lørdag, skyldes det, at det er 10 år siden, der 
var nogle initiativrige forretningsfolk i 
Skjern, der fik den gode idé at gå sammen i 
et forretnings-alternativ, S-butikkerne. - 
Sidste år da filmklubben blev startet, fik 
man mange medlemmer, men nu er med
lemstallet halveret, så der kun er 60 be
talende tilbage - og det er for lidt, hvis der 
skal være økonomi i klubben - så nu er be
styrelsen gået i tænkeboksen. - Fredagens 
storm forrettede også en del skade i Skjern 
området. Værst gik det ud over en af flø
jene på EUC, da taget pludselig lettede og

værelser er uden tag, og meget af inven
taret er ødelagt.
20. Omkring 90 børn i alderen fra seks til 
fjorten år var mødt frem til Skjern GF’s ef
terårsferie-aktivitetsdag.
22. Fabrikant Mogens Johnsen er trådt til
bage som direktør for element-.og vindues
fabrikken SM. Han har solgt sin aktiepost 
til byggefirmaet Hansen og Larsen, Dej
bjerg. Leif Nielsen fortsætter som enedi
rektør for firmaet. Samtidig har Mogens 
Johnsen solgt sin aktiepost i Skjern Ma
skinsnedkeri, så Åge Høj står som leder af 
firmaet. - Den normale vej, når man skal 
besøge boghandleren, er gennem butiks
døren, hvilket en ung mand på 17 år glemte 
kl. ca. 3.00 om natten, hvor han mistede 
herredømmet over sin knallert og kørte fra 
Møllegade over Østergade gennem PW- 
Bøgers Østergade-vindue.
23. Årets lokale julemærke fra Bevarings
foreningen og SG i samarbejde bliver med 
motiv af Skjern kirke. Igen i år er det teg
neren Peter Dragsbo, der har lagt streg til 
julemærket.
24. Et halvt hundrede mennesker var mødt 
frem til det sidste indslag i AOF’s kultur
uge, nemlig afsløringen af Stello D’An
dreas vægmaleri på Brugsens væg på hjør
net af Møllegade og Jernbanegade. - Der 
var stort rykind, da Skjernkredsens KFUM 
og KFUK lørdag inviterede til loppemar

ked. Arrangørerne kunne konstatere, at 
der blev omsat for 20.000 kr.
26. Selvbetjening kan være en god ting, 
men der er dog grænser, og Brugsen i 
Skjern har vel sine tanker om, hvordan det 
fortolkes og i særdeleshed efter, at en per
son har fjernet Brugsens pengekasse med 
ca. 15.000 kr. fra kontoret og uden at sige 
farvel og tak.
27. En dynge gammelt jern, som i 18 år har 
ligget upåagtet i et værksted i Dejbjerg, vi
ser sig nu at være et eksceptionelt fund fra 
vikingetiden. Sagerne er afleveret til 
Skjern-Egvad Museum og anmeldt til Na
tionalmuseet som danefæ.
29. Skjerns bevaringspris for 1987 blev til
delt ejeren af ungdomsboligerne, Tvær
gade 4 - den gamle tekniske skole - som 
nænsomt er restaureret og ombygget af 
Skjern Håndværker- og Industriforenings 
bolig- og hjælpefond. Prisen blev overrakt 
ved Skjern Bevaringsforenings generalfor
samling. Formanden, Lars Foged, beret
tede om stigende medlemstal i foreningen, 
der nu har 103 medlemmer. Nyvalgt til be
styrelsen blev John Lindbeck og Lars Pe
dersen, og de afløser J. Holme og Niels 
Chr. Høy.
30. Efter eget ønske forlader eksportkon
sulent Torben Kruse sin stilling i Erhvervs
rådet i Skjern kommune. Torben Kruse har 
været ansat som eksportkonsulent i næsten 
2 år. Torben Kruse starter egen eksport- og 
importforretning i Herning.
31. Landboforeningens kontor i Nygade er 
nu klar til at præsentere centrets nyeste til
bygning ved et åbent hus arrangement, 
hvor alle er velkommen. Det begyndte i 
1967 med 180 kvm. og 4 ansatte. I dag er der 
1350 kvm. moderne kontorlokaler og om
kring 50 ansatte.

Guldbryllup
November 1986
8. Helene og Aksel Viggo Kirkegaard, Fin- 
derupsvej 5.

December 1986
6. Kaja og Holger Madsen, Vardevej 63.

April 1987
23. Misse og Knud Fabricius Poulsen, Dan
marksgade 1.

Juni
27. Kirstine og fhv. malermester Niels Ej
nar Nielsen, Enghaven.

August
15. Sine og Johannes Mortensen, Lundevej
17.
22. Elna og Harry E. Christensen, Konge
vej 40.

September
29. Jenny og Edvard Olesen, Jernbanegade
10.

Sølvbryllup
November 1986
4. Tove og Skovby Gregersen, Amagervej 
34. - Ingrid og Børge Jensen, Åbrinken 37.
11. Ingrid og Søren G. Poulsen, Jernbane
gade 10. - Grethe og Sigurd Lauridsen, 
Klostervej 53. - Inge og Ole Mortensen, 
Nørregade 31.
25. Stinne og Niels Vendelbo, Adelvej 19.

December 1986
16. Bente og Jens Herborg Olesen, Ranun
kel vej 6.

Januar 1987
6. Tove og Gunnar Grimstrup, Østervang
4.
27. Kurt og Elin Mikkelsen, Falkevej 3.

Marts
4. Eva og Svend Andersen, Nygade 11 A.
17. Henny og Egon Riiskjær, Adelvej 11.

April
1. Karen og Henry Olesen, Enghavevej 24.
14. Jenny og Harald Lund, Amagervej 100.
20. Gudrun og Arne Nielsen, Amagervej 
86.
28. Tove og Per Tordrup, Hedebyvej 3.

Maj
5. Ellen og Karsten H. Nielsen, Lønborgvej
5.
19. Kamma og Poul Søndergaard, Natter
galevej 4.
29. Sigrid og Svend Aage Jensen, Klokke
bjergevej 44.

Juni
9. Lillian og Jørgen Wagener, Vejlen 7. - 
Anne Marie og Preben Nielsen, Skjern Au
tolakering.
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Juli
28. Anna Else og Niels Jørgen Mortensen, 
Skovbrinken 23. - Tove Elia og Poul-Erik 
Hansen, Falkevej 1.

August
11. Lisbeth og Gunnar Christensen, Allike
vej 2. - Tove og Erik Lorentzen, Ånumvej 
69.
25. Lis og Leif Westphall, Kastanievej 10.

September
14. Lillian og Svend Aage Hansen, Adelvej
17.

Oktober
13. Randi og Henning Sørensen, Skovbrin
ken 22.

Bryllup
November 1986
I. Jonna Christensen, d. af Ulla og Hen
ning Christensen, Fasanvej 11, og Mogens 
Kvistgaard Petersen, s. af Bitte og Iver 
Ruby Petersen, Vestervænget 39.
14. Jytte Christensen og Ejvind Johansen, 
Grønnegade 13.
15. Annette Nielsen, d. af Elly og Niels Pe
der Nielsen, Skjern, og Jens Refsing Mor
tensen, Tim.
22. Dorte Sørensen, d. af Edith og Svend 
Sørensen, Klostervej 66, og Jon Shively 
Wyoming, USA. - Lisbeth Bjerregaard, 
Skjern, og John Madsen, Sdr. Felding. - 
Susanne Nielsen og Peder Horskjær 
Lykke, s. af Else og Kai Lykke, Skjern.

December 1986
20. Vibeke Ernst og Launy Gregersen, s. af 
Verny Gregersen, Skjern.

Januar 1987
31. Sanni Clausen og Jesper Altenburg, 
Søndergade 3.

Marts
14. Helle Orloff, Gjellerup, d. af Grethe og 
Erik Orloff, Skjern, og Claus Madsen 
Gjellerup. - LatdaSae-Lim, Phuket, Thai
land, og Sven-Erik Mortensen, s. af Lilly 
og Marius Mortensen, Klostervænget 4.
21. Karen Sandager, d. af Maja og Ernst 
Sandager, Grønningen 22, og gdr. Villy Os
mundsen, Dejbjergvej 23, Dejbjerg. - Pia 
Pedersen, Kastanievej 11, og Peter Agerbo, 
Kastanievej 11.

April
4. Susan Erngaard Jensen, d. af Irene og 
Henning Jensen, Skjern, og tømrermester 
Lars Bo Nielsen, Vejle.
II. Lone Pedersen, Amagervænget 6, d. af 
Lis og Peder Pedersen, Skjern, og Torben 
Aslak, Skjern. - Lis Viuf, Åbrinken 17, d. 
af Petra Sørensen, Nylandsvej 37, og Jens 
Chr. Korsholm, Åbrinken 17, s. af Wanda 
og Knud Korsholm, Nylandsvej 3.
18. Tove Marken, Østerlars, og Jens Skov 
Jensen, s. af Henriette og Theodor Jensen, 
Drosselvej 10.

Maj
9. Bente Bonde, d. af Betty og Arne Chri
stian Bonde, Skjern, og Søren Frandsen, 
Odense.
15. Lone Johnsen, d. af Ester og Svend 
Arne Johnsen, Skjern, og Bernt Bugge 
Nielsen, Skjern. - Hanne Jensen, d. af 
Mette og Aksel Jensen, Vestervænget 48, 
og Magnus Jacobsen, Stauningvej 29, 
Stauning, s. af Jytte og Knud B. Jacobsen, 
Skjern.
16. Ellen Staal, d. af Esther og Ejler Staal, 
Skjern, og Kim K. Pejtersen, Nr. Nissum.
23. Susanne Frandsen, Arden, og Bent 
Udengaard, Ødis Bramdrup, s. af Gerda 
og Viggo Udengaard, Skjern. - Helle Thi- 
mes Christiansen, d. af Jytte og Svend 
Aage Thimes, Skjern, og Søren Langballe, 
Thisted.

Juni
6. Inger Sandager, d. af Maja og Ernst San
dager, Grønningen 22, og Ole Nedergaard 
Pedersen, Bølling. - Eva Balle, Grønne
gade 4, og Hans Peder Kousgaard, Grøn
negade 4. - Jette Lauridsen; d. af Gerda og 
Børge Lauridsen, Violvej 13, og Per Tang 
Sørensen, Hanning.
20. Anett Hansen, Køge, og Jens Birkebæk 
Rasmussen, s. Gunnar Rasmussen, Pileallé
I. - Kirsten Rask, Blære, og Vagn Didrik- 
sen, s. af Tonny og Sigfred Didriksen, Lun
devej.

Juli
4. Anne Mette Nielsen, Hornbæk, og Hans 
Henry Iversen, s. af Anna Mette og Jens 
Jørgen Iversen, Skjern. - Eva Benthin, Nr. 
Bork, og Søren Hald Pedersen, Klokke- 
bjergevej 70. - Bodil Egeriis, d. af Else og 
Ib Egeriis, Fasanvej 14, og Allan Kastrup 
Heilskov, Haverslev.
II. Annelise Ager, d. af Betty og Johannes 
Nielsen, Østervang 2, og murer Allan S. 
Jensen, Tarm.

August
1. Dorthe Heilskov og Steen Balle Thom
sen, s. af Bodil Balle Andersen, Skjern.
8. Anette Christensen, Bredgade 8, d. af 
Helga Christensen, Nygade 26, og Hans 
Jørn Karlsen, Bredgade 8, s. af Johanne og 
Vernard Karlsen, Grønningen 11. - Bodil 
Ahlmann Thomsen, d. af Christine og Karl 
Thomsen, Skjern, og Lars Christiansen, 
Herning.
22. Susanne Iversen, d. af Gerda og Jørgen 
Iversen, Skjern, og Nicholas Maling, Eng
land.
29. Anette Söllmann, Tarm, og Jens Søren
sen, s. af Inger Sørensen, Østergade 22.

September
19. Anna Lisbeth Krüger Clausen, Her
ning, d. af Catharine og Hans Egon Clau
sen, Marupvej 45, Skjern, og Jan Sonne, 
Herning.

Oktober
10. Margit Storgaard Poulsen, d. af Connie 
og Henning S. Poulsen, Glentevej 8, og 
Rune Christiansen, s. af Sonja Christian
sen, Ørnevej 10. - Esther Schousboe 
Kinch, d. af Gudrun Kinch, Skolegade 3, 
og Jens Vium, Århus.

24. Holmffidur Johannsdottir, Kløver
vænget 7, og Per Büllow Jespersen, Klø
vervænget 7.

Fødselsdag
November 1986
3. Marie Jensen, Enghavevej 2, 85 år.
4. Edith Bennedsen, Søndergade 2, 50 år.
6. Doris Johannesen, Ahornvej 17, 50 år. - 
Inge Marie Andersen, Østervang 16, 50 år.
10. Magnus Hyldal Sørensen, Vestervæn
get 30, 60 år.
11. Tinne Pedersen, Bøgevænget 3, 80 år.
18. Oluf Lauridsen, Marupvej 31, 75 år. - 
Børge Christensen, Mågevej 9, 60 år.
21. Anna Hansen, Svinget 9, 50 år.
24. Peder Holm, Holstebrovej 85, 75 år. - 
Kirstine Pedersen, Holstebrovej 19, 80 år.
29. Tove Aalund Olsen, Egevænget 1, 60 
år.

December 1986
4. Møller Thygesen, Kærvej 2, 70 år.
7. Edith Pedersen, Svalevej 2, 75 år.
12. Anna Hansen, Ånumvej 85, 75 år.
18. Dot Christensen, Engsiggade 8, 50 år.
25. Anna Studsgaard Madsen, Grønningen
15. 70 år.

Januar 1987
1. Fru Maja Jensen, Bredgade 41, Skjern, 
70 år.
3. Johanne Vium, Klostervej 15, 90 år.
8. Fru Gudrun Larsen, Solvænget 12,80 år.
13. Fhv. gdr. Broder Hansen, Ånumvej 85, 
75 år.
22. Hjemmesygeplejerske Inger Nielsen, 
Østergade 10, 50 år.
23. Fru Klar Gahner, Poppelallé 16, 80 år.
26. Inger Nielsen, Poppelallel7, 60 år.
29. Bankbetjent Poul Rejkjær, Nygade 38, 
60 år.
29. Fru Ingrid Fabricius Jensen, Dalgårds
vej 1, 65 år.
31. Ninna Johnsen, Klostermarken 15, 70 
år.

Februar
2. Lilly Olsen, Østre Allé 75, 60 år. - Fru 
Else Enevoldsen, Vardevej 2, 75 år.
3. Svend Aage Thiim, Dalgårdsvej 5, 60 år.
4. Søren Peder Jacobsen, Nylandsvej 7, 75 
år.
5. Petra Sørensen, Nylandsvej 37, 70 år.
11. Søren Spangsberg, Åbrinken 41, 70 år.
16. Ejendomshdl. Chr. Andersen, Bæk
gårdsvej 11, 80 år.
17. Jørgen Juhl Hansen, Industrivej 16, 50 
år.
18. Bogbinder Jacob Jensen, Fredensgade 
67, 80 år.
21. Fru Vanda Pedersen, St. Nørgårdsvej
22, 75 år. - Peder Christensen, Enghaven, 
90 år.
26. Fru Ruth Christiansen, Enghavevej 8, 
60 år.
28. Fru malermester Nielsen, Enghaven, 85 
år.

Marts
2. Bette Frederiksen, Langagervej 21,60 år. 
- Thomas Madsen, Violvej 4, 75 år.
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3. Misse Sinnbeck, Fasanvej 6, 60 år.
4. Karen Christensen, Skovbrynet 4, 60 år.
7. Murermester Harry Buusmann, Violvej
2, Skjern, 70 år.
8. Thora Pedersen, Klokkebjergevej 23, 70 
år.
9. Karen Mortensen, Amagervej 10,75 år. - 
Fru Ruth Karkov, Bækgårdsvej 20, 65 år.
11. Sygeplejerske Karen Olesen, Enghave
vej 24, 50 år.
19. Sigrid Jensen, Klokkebjergevej 44, 60 
år. - Børge Hjorth, Solvænget 6, 65 år.
21. Hans Christensen, Østre Allé 34, 2. tv., 
65 år.
22. Poul Johansen, Marupvej 20, 75 år.
23. Vera Nielsen, Tværgade, 65 år.
26. Viggo Høgfeldt, Birkvej 6, 85 år. - 
Magda Jensen, Nørregade 5, 80 år.
28. Ib Gjørup Jensen, Ånumvej 55, 50 år.
April
6. Fhv. bestyrer M. Karkov, Bækgårdsvej
20, 70 år. - Karen Sinnbeck, Stauningvej 
33, 50 år.
17. Fru Ida Strandbygaard, Skolegade 4, 
75 år.
18. Konsulent Kr. Guldager Knudsen, Alli
kevej 6, 50 år.
20. Bodil Hansen, Engtoften 10, 50 år.
21. Fru frisør Dagmar Rasmussen, Østre 
Allé 42, 70 år.
24. Kristine Hindbo, Klokkebjerg, 90 år.
25. Julius Hansen, Reberbanen, 85 år.
26. Kirsten Poulsen, Holstebrovej 35, 75 
år.
27. Fru Dagny Poulsen, Enghavevej 41, 75 
år.
30. Viceskoleinspektør Kai Lykke, Øster
gade 61, 60 år.

Maj
2. Kirsten Nielsen, Bredgade 16, 75 år. - 
Anna Ejby Jensen, Kongevej 24, 50 år. - 
Gdr. Kousgaard Christensen, Pollergår
den, 65 år.
8. Jens Clausen, Finderupsvej 8, 75 år.
15. Fhv. gdr. Hans Hansen, Åvangen 11, 90 
år. - Poula Stendorff, Vestervænget 17, 70 
år.
20. Hans Klemmensen, Bækgårdsvej 17,85 
år.
24. Alfred Troelsen, Birkallé 7, 70 år.
30. Fru Marianne (Musse) Krusborg, Var
devej 54, 75 år.
31. Ove Falkesgaard, Klokkebjerg, 90 år.
Juni
3. Elly Larsen, Østre Allé 49, 60 år. - Bro- 
derihdl. Ida Dahl, Strømpehuset, 60 år.
4. Kirstine A. Christiansen, Klokkebjerg, 
101 år. - Thomas Stendorff, Vestervænget 
17, 70 år.
5. Svend Pedersen, Bækgårdsvej 29, 50 år.
14. Wandy Gregersen, Vestervænget 53, 50 
år.
17. Johanne Feldager, Chr. Hansensvej 17, 
60 år.
22. Niels Peter Nielsen, Mågevej 1, 60 år.
30. Nancy Jensen, Bredgade 6, 60 år.
Juli
6. Fhv. gdr. Vernard Karlsen, Marupgård, 
75 år.
9. Fhv. overlærer Kirstine (Dinne) Peder
sen, Klokkebjerg, 85 år.
17. Ib Ross Niklassen, Østervang 28, 60 år.

18. Johanne Clausen, Brinkvej 9, 50 år.
22. Jenny Kastbjerg, Klokkebjerg, 90 år.
23. Johanne Bechmann, Klokkebjerg, 80 
år.
27. Ellen Olesen, Vardevej 84, 60 år.
31. Hans Bach, Fredensgade 70, 80 år.
August
1. Bagermester Erling Lund Jensen, Tøm
mergården, 65 år.
2. Jens Knudsen Jensen, Lundevej 22, 85 
år.
4. Apoteker fru Jytte Karmark Møller, 
Skjern, 60 år.
6. Knud Børge Korsholm, Drosselvej 3, 40 
år.
8. Janne Jørgensen, Jernbanegade 20, 70 
år.
14. Verny Gregersen, Ånumvej 49, 60 år. - 
Titte Jeppesen, Markvænget 1, 70 år.
17. Charles Nielsen, Chr. Hansensvej 4, 80 
år.
23. Harry Karlsen, Østervang 27, 75 år.
25. Agnes Marie Andersen, Tømmergår
den 18, 80 år.
29. Knud Cornett, Engtoften 15, 70 år.
September
3. Peder Vestergaard Pedersen, Tulipanvej
10, 60 år.
13. Gerda Lauridsen, Finkevej 1, 50 år.
18. Svend Knudsen, Hasselvej 2, 50 år.
19. Else Damgaard, Mellemgade 7, 85 år.
22. Fhv. førstelærer Poul Borup, Enghave
vej 30, 90 år.
26. Chr. Faurby, Elmevej 7,75 år. - Harald 
Kristensen, Kongevej 40, 70 år.
Oktober
8. Karen Andersen, Klostervænget 4,50 år.
9. Amalie Sørensen, Klokkebjerg, 80 år.
12. Henning Nørrum, Bækgårdsvej 19, 50 
år. - Thora Nielsen, Parkallé 15, 85 år.
26. Anny Kristensen, Mågevej 5, 50 år.
29. Arne Chr. Bonde, Søndergade 15, 70 
år. - Jens Sloth Sørensen, Birkallé 11,80 år.

Jubilæum
November 1986
1. Sikringsmester Leif J. Westphall, Kasta
nievej 10, 25 år som medarbejder ved DSB.
- Egon Olsen, Finkevej 2, 30 år som slag
ter.
November 1986
1. Bilinspektør Vagn Jakobsen, Vardevej 
108,40 år som justitsministeriets bilinspek
tør i Skjern. - Stadsingeniør Gregers Hem
pel Gregersen, Enghavevej 53, 25 år som 
ingeniør ved Skjern kommune.
Februar
17. Postbud Karl Iversen, Stauningvej 41, 
25 år ved Post- og Telegrafvæsenet.
25. Jørgen Juhl Hansen, Intervision, Indu
strivej 16, 25 års jubilæum.
Marts 1987
15. Leif Lønborg, Ranunkelvej 14, 25 år 
ved politiet.
April
1. Karen Mastrup 25 år hos Chr. C. Grene, 
Skjern. - Martin N. Bonde & Co. 75 års ju
bilæum. - Skjern Maskinfabrik v/ Hen

ning Jensen, Industrivej 20, 25 års jubi
læum. - Söuschef i skatteforvaltningen, 
amtsrådsmedlem, fuldmægtig Ib Ross Ni- 
klassen, Østervang 28, 25 år ved Skjern 
kommune.
Maj
I. Stationsbetjent A. Jakobsen, Dan
marksgade 38, 25 år ved DSB.
II. Brolægger Lyder Anker Lydersen, Lun
devej 25, 25 år ved Skjern kommune.
Juli
1. Banebetjent F. E. Jørgensen, Skjern, 25 
år ved DSB. - K. H. Sørensen, Jernbane
gade 16, 40 års jubilæum. - Lærer Inge 
Eskedal 25 år ved Skjern kommunes skole
væsen.

August
1. Inger Gregersen, Bellisvej 4, 25 år på 
Tarm Sygehus. - Jens Sahl kan som 3. ge
neration fejre forretningens 90 års jubi
læum med rebslageri, cykle- og legetøjs
forretningen i Østergade.
September
1. Maskinfabrikken Herborg A/S 75 års 
jubilæum.

Job-nyt
Skjern kommune har ansat Hanne 
Hindbo, Skjern, som kontorassistent i by
rådssekretariatet fra 1. november 1986.
Hans Skuldbøl, Holstebro, er fra 1. no
vember 1986 ansat som uddelerassistent i 
Skjern Brugsforening.
Socialpædagog Flemming Pedersen, 
Tarm, er ansat som misbrugskonsulent i 
Skjern og Egvad kommuner fra 1. decem
ber 1986.
Stationsbetjent ved DSB, J. M. Jensen, 
Skjern, forfremmet til assistent fra 1. de
cember 1986.
Skjern kommune har ansat Gurli Jensen, 
Hemmet, som fuldmægtig i byrådssekre
tariatet fra 1. januar 1987.
To medarbejdere i Ringkjøbing Banks 
Skjern-afdeling er fra 1. januar 1987 for
fremmet til fuldmægtig. Det er bankas
sistenterne Susanne Riber og Henning Jen
sen.
Pr. 1. januar er Anette Jørgensen, Randers, 
ansat som ridelærer ved Skjern Rideskole. 
Pr. 1. januar er bestyrer i Troldhede Bank, 
John Kousgaard Mikkelsen, udnævnt til 
prokurist i Skjern Bank. Per Fjord og An
ders Rasmussen udnævnt til fuldmægtige. 
Skjern Bank har pr. 1. januar 1987 ansat 
prokurist Jens J. Møller i bankens er
hvervsafdeling.
Tove Ørskov, Skjern, er pr. 1. januar 1987 
ansat som kontorassistent i skatteforvalt
ningen.
Varde Bank har pr. 1. januar 1987 udnævnt 
Bodil Visgaard, Skjern-afdelingen, til 
fuldmægtig II.
Journalist Preben Nielsen, Esbjerg, er ud
nævnt til ny leder af Vestkysten’s redak
tion i Skjern, og han tiltræder i januar.
Pia G. Laursen, Højbjerg, er pr. 1. februar 

.1987 ansat som assistent i skatteforvalt
ningen, ejendomsskattekontoret.
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Med virkning fra 1. februar er lærer ved 
Amagerskolen Preben Licht udnævnt til 
overlærer.
1. april 1987 er Erik Jakobsen tiltrådt som 
forretningsfører for DLAM-Skjern.
Ivan Bendixen, Ringkøbing, er ansat som 
leder af campingpladsen fra 1. april 1987. 
Lærer Søren Koch, Grenå, er ansat som le
der af Heldagsskolen pr. 1. juni 1987. 
Sygeplejerske Karen Marie Thomsen, 
Astrup, er ansat som ledende hjemmesy
geplejerske pr. 1. juli 1987.
Souschef Orla Padkjær, Ringkjøbing 
Bank, er udnævnt til filialdirektør i ban
kens Videbæk afdeling fra 1. juli 1987. 
Bankassistent Bjarne Ulriksen, Skjern 
Bank, er udnævnt til bankfuldmægtig pr. 
1. juli 1987.
Bankassistent Henning Nørgaard, Skjern 
Bank, er udnævnt til bankfuldmægtig pr. 
1. juli.
Bankassistent Jan Ilsø Jensen, Skjern 
Bank, er udnævnt til fuldmægtig pr. 1. juli
1987.
Bibliotekar Morten Fogh er udnævnt til le
dende bibliotekar i Videbæk pr. 1. juli.
Fem lærere ved Skjern Kirkeskole er ud
nævnt til overlærere: Ada Lemcke Møller 
fra 1. juli, og Nina Tolnov, Anni I. B. 
Bagge, Aage Haahr og Bente Lodberg Høj 
fra 1. august.
Varde Bank i Skjern har ansat Jeppe Ter- 
kelsen som bankassistent.
Redaktør Bjarne Steen, Tarm, er ansat som 
lokalredaktør af Vestkystens Skjern-re- 
daktion fra 1. august.
Socialrådgiver Jette Marx, Haderslev, er 
pr. 1. september 1987 ansat i en stilling som 
sagsbehandler i socialforvaltningen i 
Skjern kommune.
Arkitekt Susanne Birkeland, Skarrild, er 
pr. 1. september 1987 ansat i en stilling som 
planlægningsarbejder i teknisk forvaltning 
i Skjern kommune.
Erhvervsassurandør Poul Hansen, 27 år og 
fra Baltica i Skjern, er pr. 1. september 1987 
ansat som salgslærer ved Forsikringshøj
skolens assurandøruddannelse i Køben
havn.
Bertil Rostved, Ikast, er ansat som leder af 
den nye lokalradio i Skjern fra 1. oktober. 
Sygeplejerske Inge Lise Christensen, Vide
bæk, er pr. 1. oktober 1987 ansat i en stil
ling som assisterende ledende hjemmesy
geplejerske i Skjern kommune.
Bendt Christiansen, Skjern, er pr. 1. okto
ber 1987 ansat som fotograf ved Skjern 
Dagblad/Ringkøbing Amts Dagblads re
daktion i Skjern.

Eksamen
November 1986
Christian Bøje Christensen, Drosselvej 14, 
har bestået maskinmester-eksamen på Fre
dericia Maskinmesterskole.
April 1987
Steen Buhl Larsen, Skjern, har bestået ek
samen som maskinist på Fredericia Ma
skinmesterskole.
Inger Sandager, Skjern, har afsluttet sin 

uddannelse som socialpædagog på Dia
konhøjskolen i Århus.

Juni
Henrik Havskov Aalund Olsen, Skjern, er 
dimitteret fra Struer Handels- og Tekniske 
Skole som elektroniktekniker på digitalli
nien.
Kirsten Axelsen, d. af Maren og Knud Ax- 
elsen, Lindeallé, Skjern, har bestået af
gangseksamen fra Danmarks Journalist
højskole i Århus.
Karin Vinther, Skjern,o er dimitteret som 
akademiøkonom fra Århus Handelsaka
demi.
Juli
Kurt Christensen, Skjern, har bestået eksa
men som elektroingeniør fra den svag
strømstekniske linie på Ingeniørhøjskolen 
i Odense.
Hanne Møller Thomsen, Sneppevej 2, har 
bestået eksamen som køkkenassistent fra 
Plejehjemmet Enghaven i Skjern.
Ivan Henriksen, Skjern, har bestået ingeni
øreksamen, bygningsteknisk studievej, fra 
Ingeniørhøjskolen, Horsens Teknikum.
Skjern Banks udlandschef Jens Peder Lar
sen har bestået HD-eksamen i regnskabs
væsen.
August
Jane Grejsgaard Larsen har bestået HMX- 
eksamen på Slagteriskolen i Roskilde og er 
udlært hos slagtermester Tony Bennedsen. 
Birgitte Lykke har bestået eksamen som sy
geplejerske fra Københavns Amts Sygehus 
i Herlev.
September
Karen Jensen Olesen, Skjern, er pr. 29. sep
tember udlært som sygeplejerske på Ring
kjøbing Amts Sygeplejeskole i Herning.

Svendeprøve
Januar 1987
Lars Husted, Skjern, er pr. 31. januar ud
lært som pladesmed og konstruktionssmed 
hos A/S Carl C. Jensen, Skjern.
Februar
Benny Jensen, Finderupsvej 5d, har be
stået svendeprøve som elektriker. Han er 
udlært hos fa. Martin N. Bonde & Co. 
ApS, Skjern.
Jørgen Haahr Jensen, Hedeby, har bestået 
svendeprøve som landbrugsmaskinmeka- 
niker. Han er udlært hos DLAM, Skjern.
Marts
Kristian Gade Andersen, Hotel Vestjyden, 
Skjern, har bestået svendeprøve som kok 
ved Ålborg Tekniske Skole.
April
Gerda Nielsen, Vestervænget, har bestået 
svendeprøve som slagterbutiksvend på 
Holstebro Tekniske Skole. Hun er udlært 
hos slagtermester Fjølner Lydersen, 
Skjern.
Oktober
Helle Jensen er 1. oktober udlært hos Kors
holm Sport som sportsekspeditrice.

Dødsfald
November 1986
1. Marie Gertrud Hindhede, Enghaven, 93 
år.
2. Jakobe Johanne Nielsen, Østre Allé 20,
89 år.
16. Johannes Cecilius Høgsberg, Engha
ven, 78 år.
17. Marianne Jeppesen, Brinkvej 8, 71 år.
18. Stephaniena Jensen, Langagervej 27, 
65 år.

20. Jens Jakobsen, Enghaven, 97 år.
21. Peder Chr. Pedersen, Enghavevej 49, 
84 år.
28. Agnes Pedersen, Fredensgade 68, 77 år.
29. Minna Nicoline Louise Friis, Klostervej 
21, 88 år.
30. Agnes Othilia Astrup, Klokkebjerg, 80 
år.

December 1986
1. Peder Emil Skriver Christensen, Varde
vej 70, Skjern, 57 år.
3. Hans Jørgen Nørgaard, Ringvejen 4, 47 
år.
11. Else Marie Lunde, Marupvej 37, 63 år.
19. Tove Holk Andersen, Vestervænget 38, 
40 år.
20. Hilda Thorsen, Østre Allé 24, 72 år.
25. Anna Bothilde Margrethe Eriksen, 
Østergade 74, 83 år. - Alexandra Sofie Eli
sabeth Andreasen, Klokkebjerg, 97 år. - 
Johannes Lindhardt Møller, Vestervænget 
24, 62 år.
30. Anine Bach, Store Nørgårdsvej 24, 82 
år.

Januar 1987
8. Mikkel Kjærgaard, Duevej 1, 86 år.
10. Kirsten Nørgaard, Klokkebjerg, 93 år.
14. Mariane Nielsen, Mellemgade 7C, 91 
år.
29. Ella Kirstine Mathiasen, Mosevej 6, 78 
år.

Februar 1987
2. Hans Andreas Henriksen, Tømmergår
den 15, 71 år.
5. Oline Christensen, Klokkebjerg, 95 år.
8. Signe Oline Christiansen, Klokkebjerg, 78 
år.
9. Anders Søe Aarup Andersen, Vardevej 
32, 75 år.
20. Harry Thorvald Sørensen, Vestervæn
get 12, 70 år.
21. Niels Hardy Lydersen, Søndergade 
10A, 41 år. - Christian Bohnstedt Hansen, 
Kastanievej 20, 69 år.
23. Hans Peder Madsen Pedersen, Bred
gade 71, 81 år.
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26. Petra Nielsine Grene, Klokkebjerg, 89 
àr.

Marts 1987
12. Petra Andersen, Voldgade 11, 81 år.
17. Alfred Kristian Nielsen, Klokkebjerg, 
81 år.
18. Henry Ove Fogt Sørensen, Enghaven, 
79 år. - Karl Frederik Richardt Poulsen,

Enghavevej 41, 69 år.

April 1987
1. Else Christiansen, Østervang 15, 82 år.
16. Svend Aage Jensen, Solsortevej 6, 72 
år.
22. Mads Bonde, Enghaven, 91 år.
23. Johanne Pedersen, Lundevej 13, 72 år.

Maj 1987
20. Mads Peter Hansen, Engtoften 2,88 år.
24. Laurids Peder Nielsen, Pileallé 26, 87 
år.

26. Leif Pedersen, Kongevej 42, 52 år.
28. Bjarne Riskær Jensen, Solsortevej 2, 
40 år.

Juni 1987
6. Ane Marie Jensen, Klokkebjerg, 91 år.
7. Ove Schou Pilgaard, Spættevej 4, 77 år.
19. Kristian Marius Sunesen, Enghavevej 
34, 75 år.
24. Gerda Strandbygård, Østre Allé 57B, 
62 år.
26. Ove Peder Holdgaard, Fredensgade 38,

72 år.

Juli 1987
3. Jeppe Andreas Nørgaard, Amagervej
17, 75 år.
15. Sigfred Bernhard Feldborg Jørgensen, 
Kjærsallé 12, 72 år.

26. Viller Vastrup, Grønningen 13, 73 år. -
Anders Gustaf Andersson, Nygade 33, 91 
år.
28. Auguste Kjerstine Sinnbeck, Engha
ven, 92 år.

bjerg, 90 år.
16. Juhl Eriksen, Klokkebjerg, 56 år.
29. Ove Pedersen Falkesgaard, Klokke

bjerg, 90 år.

30. Niels Jakobsen Jeppesen, Holstebrovej 
77, 84 år.

September 1987
2. Bent Lund, Tømmergården 33, 55 år.
8. Maren Sørensen, Kongevej 14, 81 år.
10. Ejnar Krejbjerg, Lindeallé 2, 79 år.
14. Kristen Luno Jensen, Klokkebjergevej 
28, 86 år. - Vilhelmine Kirstine Andersen, 
Enghaven, 87 år.
19. Christian Kjølmose Jensen Nørremark, 
Finderupsvej 24, 76 år.
20. Peter Smidt Sørensen, Bækgårdsvej

28. Kristian Peder Jensen, Klostervej 13,79 
år.
30. Arne Vestergaard, Bryrup, tidl. Skjern, 
60 år.

28. 71 år.
21.Anna Katrine Pedersen Keseler, Østre 
Allé 7, 71 år.
23. Marinus Nielsen, Østre Allé 30, 68 år.
29. Karna Hjorth Jensen, Østergade 84, 76 
år. - Christian Førgaard Andersen, Øster
gade 51, 61 år. - Lorentz Peter Hye, Østre 
Allé 31, 72 år.
30. Else Marie Jensen, Enghavevej 2, 85 år.

Oktober 1987
2. Kaj Nielsen, Østergade 33, 72 år. - Mag
nus Kristensen, Klostermarken 39, 73 år. - 
Karen Cecilie Nielsen Nicolajsen, Engha
ven, 86 år.
3. Ellen Johanne Margrethe Jensen, Klok

August 1987
5. Maren Christensen, Enghaven, 97 år.
12. Jenny Christine Kastberg, Klokke

24. Per Larsen, Anlægsvej 1, 52 år.
26. Aage Pilgaard, Birkallé 9, 69 år.
28. Christen Holm Mogensen, Anemone
vej 4, 85 år.

kebjerg, 96 år.
5. Ejnar Christensen, Engsiggade 7, 68 år.
15. Arne Berger Sørensen, Nygade 54, 55 
år.
20. Magda Nørgaard Stærk, Klokkebjer
gevej 84, 54 år.
24. Kristian Poulsen, Klokkebjerg, 82 år.
25. Karen Jensen, Enghaven, 68 år.
29. Jenny Olesen, Jernbanegade 10, 72 år.
31. Arne Falk Rasmussen, Allikevej 10, 55 
år.
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Moderne teknik kombineret 
med de bedste 

håndværksmæssige traditioner
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