
 
Historie

Fra eng og mark til parcelhushaver
I 1958 blev Skjern købstad, Danmarks sidste, og en ny tid var på vej. 
Optimisme og fremgang prægede Skjern - og resten af landet. Nye in-
dustrier og forretninger kom til, befolkningen søgte fra landet til byen, 
indbyggertallet og velstanden steg - og dermed efterspørgslen efter 
grunde til énfamiliehuse. 
Derfor blev det store område syd for Kirkeå og øst for kirken i løbet 
af 60’erne og 70’erne omdannet fra marker til parcelhuskvarter, og 
gårdene forsvandt. Enghavevej var allerede for år tilbage blevet ført over 
engen, og et netværk af villaveje blev etableret og bebygget i Fugle-
kvarteret og nord for Ånumvej. 
I årene 1955-57 opførtes de bemærkelsesværdige rækkehuse på 
Østervang med tilnavnet ”minkfarmen”, tegnet af Jørn Utzon lige før 
han gik i gang med Operahuset i Sydney. 

Området mellem Østergade og Kirkeå blev bygget til med boligblokke 
og industrivirksomheder, nogle nye, andre udflyttet fra byens centrum, 
f.eks. Skjern Trikotage-Farveri. 

En del af det lave engareal syd for Kirkeå blev fyldt op med naboernes 
og kommunens overskudsjord. I begyndelsen af 70’erne udgravedes 
”den kunstige sø”, som blev udvidet i forbindelse med etableringen af 
Den Grønne Korridor Skjern.

Nord for Kirkeå finder man stadig de lave enge, som afgræsses af 
kogræsserlaugets kreaturer!
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Området i dag: Gårdene og markerne er væk, området er erobret af parcelhuse mod syd og boligblokke og 
erhverv mod nord. Stadig grønne områder og enge langs Kirkeå.

Husene skyder op langs St. Nørgårdsvej. I forgrunden Østervang, i baggrunden til venstre den nu nedrevne St. Nørgaard. 
Foto 1959: Ringkøbing-Skjern Museum
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