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Skjern Å 

16 mm smalfilm, 

Farver 

Årstal? 

Nedenstående tekst udarbejdet af Lilian Falk Jensen og Per Vig 

 

  Forår/sommer?  (kanvasjakker, skjorteærmer/sweater) 

00.00.00 Fiskere i gummibukser, på kajen ved Bork Havn (af bjælker), med hyttefade i bag-

grunden. 

  En fisker med net, 1 skriver, en med forklæde går med stor zinkspand/balje 

   

  Forår/Sommer? 

00.00.07 Jørgen Damgaard Hansen med sin hund, stående på sin trappe ved sit hus, 

Dagmarsholm, på Kirkehøjvej ved Bork Havn. Gasflaske ved siden af trappen, 

vandpumpe i forgrunden. – Jørgen Damgaard Hansen var tidligere maskinmester, 

men var blevet gift med Dagmar Jagd fra Nr. Nebel og havde efterfølgende bygget 

det noget karakteristiske hus ved Bork Havn – kaldet Dagmarsholm. -  

 

  Tøbrud (Sidst på vinter/Forår) – evt. 1971-72. I hvert fald efter den store afvanding. 

00.00.16 Skjern Å fosser ud over engarealer. Biler kører på broen over Skjern Aa. I bag-

grunden (bus og flere personbiler). (Kran eller gravemaskine?) 

00.00.32 Skjern Å fosser ud over engarealer. Tættere på bro i baggrunden (rækværk kan ses) 

00.00.49 Skjern Å fosser ud over engarealer. Jernbanebro i baggrund, elmaster, hustage 

(Skjern Brogaard) 

00.01.26 Filmer langs jernbanebroen over åen. Panorer udover oversvømmede arealer med

 Hustage i baggrunden. Fra højre mod venstre: Vardevej 116 (Aahvile), Vardevej 108 

og Vardevej 104. Bygningen med det lyse tag er Skjern Boligmontering. Langs åen 

over mod bilbroen med kranen/gravemaskinen og videre over oversvømmede arealer. 

 

  Forår/Sommer? 

00.02.48 Blå lastbil med hænger med fiskecontainere (10 + 6). Navn på siden af lastvognen 

  sandsynligvis hollandsk (Jch. Kuÿlen…..Holland(?)). 2 mænd hælder indholdet af 

  zinkspand/balje i container på lastbilen. Stedet er Bork Havn. 

00.02.53 2 mænd med net på vej til hyttefade ved kajen (bjælker). Tager fisk (ål) op i net og 

  hælder op i zinkspand/balje på vægt. Mand med forklæde holder øje, ligeledes en 

  fisker i rød trøje og vaders. 

 

00.03.26 Ringkøbing Fjord blikstille. En fiskebåd med en mand på vej ind til Bork Havn. 

Andre fiskebåde ligger fortøjet bagved. I horisonten ses Værnengene. 

00.03.31 Fiskebåde mere eller mindre trukket på land på en landingsplads, som er Bork Havn. 

Fiskeren fra før i sin båd, rækker ud efter en af hyttefadene og hælder ål i (der ligger 

flere).  Ved siden af kajen fra før. Bagved bundgarnspæle og fiskekasser. 

 

 

00.04.01 En fisker er ved at hælde ål fra et net over i en balje på en vægt på kajen. Manden 

  med forklæde og manden i rødtrøje og vaders ser på. Flere ål hældes op. 

00.04.20 Filmen viser lastbilen oppefra med lugerne åbne. En mand er ved at hælde vand i 

  containerne. 

 

  (græsset gult) 

00.04.33 Fra spidsen af en tange panoreres ind over en landingsplads for småbåde hen til en 

  kaj med større fiskebåde. 
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00.05.06 Klip til at hælde ål i en beholder på en fiskevægt. 

00.05.11 klip til landingsplads, hvor en fisker haler 2 meget store ål (+ nogle små) op i en  

  spand. En mand på en lang grøn båd haler et hyttefad til land. 

 

 

  Forår 

00.05.38 Kig langs Skjern Å mod bilbroen. Der er stadig oversvømmelse, men vandet er  

  lavere i forhold til tidligere (00.00.16) 

00.05.49 Panorer ud over engene, der stadig er oversvømmet og følger en mand på cykel, der 

  kører på en grusvej og krydser åen over en mindre bro. Han har en fiskeruse bag på 

  cyklen. En lille grå varebil holder på vejen (Morris Maskot???) 

 

  Sommer (Løvtræer grønne) 

00.06.38 En mand, en stor dreng, en lille dreng (på ca. 4-5 år?), en hvid hund med brune  

  pletter. Bag dem en lille fiskerbåd med påhængsmotor. I baggrunde en båd trukket på 

  land, hyttefade trukket på land. Der ligger også hyttefade i vandet. Manden hælder ål 

  op i en trækasse. Manden og den store dreng sorterer ål efter størrelse, de små bliver 

  smidt ud. De har en ”målekasse” til hjælp. Manden giver hunden en ål. 

00.07.28 Bork Havn, med de karakteristiske gule hus i baggrunden. Kig over vandet, scenarie 

fra før på lidt længere afstand. Der er små hytter, biler og huse i baggrunden. I 

forgrunden flere både der er trukket på land eller fortøjet og fiskere, der er 

beskæftiget med forskelligt. 

 

  Vegetation gulligbrun 

00.08.27 Kig over åen mod bilbroen, med sne på jorden og is og sne på åen 

 

  Sne, is (driv?) 

00.07.50 Nærbillede af bilbroen. Eng med vand fossende fra åen, 2 både fortøjet ved bredden 

  med vandet fossende om. Klip til en anden båd i det fossende vand 

00.08.36 Flyvende svaner 

00.08.43 Oversvømmede enge med is og sne. En hængebro, som var sydøst for Lundenæs 

(Aanumvej 158). Træer og en vej i baggrunden (en  kørende bil) 

00.08.57 En mand går over engene og klatrer op på hængebroen. I baggrunden ses en silo og 

denne silo ses også på et luftbillede af Lundenæs fra 1961.  

00.09.23 Oversvømmede enge med pæle i vandet og en gård og træer i baggrunden. 

   

  Sne   

00.09.36 Hængebroen ved Lundenæs er nu helt omgivet af sne. Vist tæt på og på afstand med 

træer i  baggrunden. 

00.09.49 Til højre for hængebroen ses Voldstedet ved Lundenæs, hvor det gamle Lundenæs 

Slot lå. Fredningsstenen anes som en mørk stolpe.  

00.10.04 Hængebroen vist fra en anden vinkel, nu kan ses en lille hytte, men ingen træer. 

00.10.18 Landskab med træer i forgrunden. Panorer over de snedækkede enge, snoet å og  

  hegnspæle i forgrunden, videre til en gård, træer, en kirke og huse. Mennesker ved 

  bækken (skøjter?) 

00.11.16  En person skøjter. Båd ligger i sneen. Panorer videre over engene, folk løber på  

  skøjter på et vandløb (oversvømmet eng?) bag det første vandløb 

00.12.00 Klip til vandløb med mindre bro, stadig med udsyn og engene og huse og træer i  

  baggrunden. En person skøjter hen mod broen. 

00.12.23 Nærbillede af lille bro 
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  Rørhøst 

00.12.26 Rørhøst, vandløb (frosset) i forgrunden og Stauning kirke i baggrunden. Rørene 

høstes med le og bindes sammen med håndkraft. Leen skærpes og konstruktionen ses 

tydeligt. 

00.13.16 Rørhøstning med traktor, der køres baglæns. En form for selvbinder, hvor negene 

  kastes ud. Traktor blå og med tvillingemontering på baghjul. 

 

  Isfiskeri 

00.14.06 Isen hakkes i stykker og skovles op. En form for smalt net hales op, fangsten fladfisk 

00.15.29 Klip til bil på isen og 3 mænd. Mændene vikler fladfiskene ud af nettene og smider 

  dem i kasser. 

00.15.44 Garnet sættes igen, det føres ned med en ’skydestage’ et langt smalt redskab. I  

  baggrunden hugger en anden mand hul i isen. Der kan ses flere huggede ishuller i 

  baggrunden. 

00.16.35 Mand og bil på isen. Panorere over snedække. Bilen kører på isen? 

00.17.21 Jernbanebroen i baggrunden i forgrunden åen er frosset til og dækket af sne sammen 

  med det øvrige landskab 

00.17.39  Stadig is og sne, men tegn på begyndende tø i vandløb? 

00.17.53 Bilbroen mellem Skjern og Tarm med is og snedækket landskab 

   

  Grønt - forår 

00.17.55 Bækken flyder frit, engene er grønne 

00.18.13 Nat ved Skjern Aa med Lønborg Kirke i horisonten. Kraftigt uvejr? 

 

  Ålestangning 

00.18.23 Hvidt landskab med jernbanebroen i baggrunden og indsejlingen til Skjern Bådehavn 

til venstre i billedet. Åen strømmer(?) 

00.18.33 Isfiskeri, ålestangning. I baggrunden ses vejen mellem Skjern og Tarm.  

00.18.41 Isfiskeri, isen hakkes i stykker 

00.19.01 Ålestangning med fangst 

 

00.19.13 Åen bugter sig, landskabet er hvidt, men åen strømmer. Muligvis på Arnborgvej 

mellem Borris og Sdr. Felding – med Arnborgvej 35 i baggrunden.  

00.19.26 Samme tema med anden vinkel (vej i baggrunden) 

00.19.57 Samme tema anden vinkel, med kraftig strømning i åen 

 

00.20.05 Landskab snedækket. Træ i forgrunden, med en gård i den ene side.  Panorer til  

 gårdens tag med en ’vejrhane’ i form af en fisker, der holder en fisk. Gården er 

Ahlergaard, Arnborgvej 10 i Borris. 

 

  Krumning i Skjern Å vinter og sommertema 

00.20.27 Krumning i Skjern Å med snedækket bakke og træer i baggrunden. Åen strømmer. 

Muligvis Skjern Aa ved Ahlergaard, Arnborgvej 10.  

00.20.37 Åens krumning set oppe fra bakken, ned på det strømmende vand der fører smelteis 

  med sig. 

00.20.42 Samme sted, men midt på sommeren alt er grønt og med blomstrende lyng etc. En 

  sort puddel kommer i billedet. 

 

00.21.08 En mand og hunden fra før gå ad en hulvej med 

 


