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E gv ad  S o g n s  N a tu rfo rh o ld .

D ETTE Sogn om fatter egentlig to sæ rsk il
te Hoveddele: først Tarm med Krages, 

Bisgaard, K irkegaard og Tarm Vandmølle, der 
tilsammen udgør den nordlige Halvdel af Sog
net, og saa Foersum By med Græsbøl og Bros
bøl o.s.v., der udgør den sydlige Halvdel.

Der er dog fra N aturens Side en m eget be
tydelig Forskel paa de to Jordbundsforhold, 
idet den nordlige Del horer til F ladelandet 
„S. Omme Fladen" — m edens den sydlige Del 
— Fersum m. m. — hører til Aadum—Varde 
Knuden, en af de saakaldte „Bakkeøer". Paa 
Fladerne bestaar O verlaget hovedsagelig af 
Sand med mange Smaasten, mens U nderlaget 
oftest bestaar af et tynder eller tykkere Lag 
oftest bestaar af et tyndere eller tykkere  Lag 
der dog, naar det b liver brudt og kom m er un
der Luftens Paavirkning, ikke er ufrugtbart.

Bakkeøerne derimod har mer eller mindre 
muldrig Overflade, ogsaa ret Stenrig, men of
te med Ler- eller M ergelunderlag og tit med 
Forsteninger eller Skeletdele af Fortidens Dy
rearter. Dette er særlig ogsaa iagttaget ved 
Gravning af Ler ved Foersum Teglværk, hvor
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der ofte er funden m ægtige Dyreknogler, ja, 
hele Skeletter. Ogsaa mange M ergellejer er 
der i Foersum By; M ergel er jo kalkblandet 
Ler. H øjdedragene fortsæ tter sig gennem 
Foersum og ø ste rgaard s  Hede over Brosbøl, 
Varisbøl og Lønborg Hede, indtil de ender 
brat i Bøel Bakke og danner ved Lønborg Kir
ke et „Forbjerg" med brat Fald mod Vest, be- 
staaende hovedsagelig af Grus og større eller 
mindre Sten, en Endem oræne fra Istiden, og 
hvorfra man har vid Udsigt ud til Fjorden og 
over den store Engstrækning til Stauning, Dej
bjerg o. s. v. Naa, men det var jo ikke Geolo
gi, jeg skulde fortælle, jeg skal straks komme 
ned igen, og forsøge at tegne et lille Billede, 
nogenlunde tro, af: Foersum By i æ ldre og 
nyere Tid.

Den er, om man saa maa sige, en egen, mere 
selvstæ ndig Del af Egvad Sogn, idet den har 
sin Mølle, Snedkeri, Købmand og Elektrici
tetsvæ rk. Den havde oprindelig i Forhold til 
sin store U dstræ kning af Jord, forholdsvis faa 
Indbyggere. Byen er af N aturen delt i to Ho
veddele: „N ørrebyen" nord for M øllebækken, 
og „Sønderbyen" syd derfor. „Nørrebyen" b e 
stod oprindelig af 6 G aarde og 5 mindre Ejen
domme. I „Sønderbyen" var der 4 Gaarde og 
2 a 3 m indre Ejendomme; men i denne Bydel 
er der foregaaet en meget stæ rk Udstykning,
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særlig fra Møllen, og fra den østligste Gaard, 
M orten Jensens. Foersum^M ølle har gennem 
A arhundreder væ ret i samme Slægts Eje fra 
Fader til Søn. En tidligere Ejer — „gammel 
Jens Møl" — gjorde sig særlig fortjent ved 
sit store O pdyrkningsarbejde og Plantningsar-

Foersum Møllegaurd.

bejde, hvorfor han ved dette A arhundredes 
Begyndelse fik tilkendt Landhusholdningssel
skabets Sølvbæger.

Han har ogsaa ladet opføre 2 nye G aarde 
paa Ejendommen til Børnene, han overlod saa 
M øllen til sin æ ldste Søn, Peder Jensen  — 
„Pæ Møl" — der ogsaa udskilte og byggede
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en ny Gaard — „Mølgaard" — til sin Datter, 
og da M ølleriet paa Grund af de mange Hus- 
møller tog betydeligt af, fik han — for at ud
nytte  V andkraften — anlagt et E lektricitets
værk, hvorfra Byen forsynedes med Strøm; se
nere blev der anlagt et nyt Værk; men Møl
len leverer stadig en Del Strøm.

Ved P. Jensens Død overtog hans eneste 
Søn — »ung Jens Møl" — det hele, men solg
te kort Tid efter M øllen til en fremmed. Kort 
efter købte dog D attersønnen Møllen, saa nu 
bliver den nok i Slægtens Eje. Den østligste 
af de gamle G aarde har, som før nævnt, gen
nem flere Led tilhørt den gamle Slægt, Mor
tensen. G aarden er i Tidens Løb blevet meget 
udstykket, f. Eks. den Gaard, der nu ejes af 
Klaus I. Klausen, er skilt ud derfra til en Søn, 
Kr. M ortensen. Senere har den haft flere 
Ejere, hvoraf Thomas S. Brosbøl havde den i 
lang Tid. En æ ldre Broder, Jens M ortensen, 
fik den gamle Fødegaard, hvor han og hans 
Hustru, Ane Kirstine, opdrog en stor og dyg
tig Børneflok. Gaarden bræ ndte ved Lynned
slag i 1879.

To af Sønnerne bor i Foersum, Jens M orten
sen, der har en Parcel fra Gaarden, og M. 
M ortensen, der har Ejendommen paa Hjørnet 
af Ølgodvej og M øllevej; han er gift med en 
Datter, M aren, fra Varrisbøl. En af J. Morten-
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sens Døtre, Katrine, er gift med Konsulent 
Gejl Hansen, St. Hedinge.

De øvrige af Jens M ortensens Børn er dra
get ud til forskellige Sider. De fleste er døde.

I N ørrebyen er det særlig „Foersum Vester- 
gaard", der er blevet udstykket. Gaarden har,

Foersum Vesterguurd.

ligesom Møllen, væ ret i samme Slægts Eje, 
Slægten Bertelsen, gennem  flere Slægtled, 
indtil den sidste Ejer, Kr. Bertelsen, solgte den 
i 1917. Han havde dog faaet bygget to Gaar- 
de, hvor nu en Søn og en D atter bor. Den 
æ ldste Søn, Bertel, har siden væ ret paa Tys
tofte Forsøgsstation, og den æ ldste Datter, A n
ne Maria, har i mange Aar væ ret Lærerinde,
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i Foersum i 19 Aar og i Tarm en A arrække. 
Nu bor hun i Tarm. Den yngste Datter er gift 
med M urer H ansen i Tarm. Vest for denne 
Gaard ligger to m indre Ejendomme, den første 
ejedes i mange Aar af den dygtige Snedker 
Iver M adsen, og tidligere af Smed „gi. Morten 
Jøssen", som senere flyttede til Tarm.

Den næ ste Ejendom var i 34 Aar i under
tegnedes Besiddelse.

Jeg var Lærer i Foersum i 40 Aar, indtil jeg 
søgte Afsked i 1918. V esten for laa et lille 
Hus, hvor Kr. Ræ kker boede, indtil Huset faldt 
sammen. Han var Tækkem and og Skomager. 
Ved Siden af Skolen ligger Lærerboligen, op
ført i 1913, da jeg solgte min private Ejendom.

Lige overfor ligger ogsaa en gammel 
Slægtsgaard, der nu ejes af Søren Kristensen; 
den har væ ret i Familiens Eje mindst gen
nem fire Slægtled. Den forrige Ejer, Kr. Jen 
sen solgte det Stykke Jord, hvorpaa nu Gaar
den „Birkmose" ligger. Længst mod ø st, lige 
ved Engsiden, ligger en Gaard, der i sin Tid 
blev købt af „gi. Niels Brænder", der i m an
ge A ar var B ræ ndevinsbræ nder i Tarm Mølle. 
Efter ham  overtog Sønnen, „Peder Bræn
der", Gaarden, der nu ejes af dennes Søn 
Niels Nielsen. En af gi. Niels Brænders Døtre, 
Karen Kirstine, var gift med Jens Akselsen, 
Foersum, en anden, Ingeborg, var gift med
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S. Karl Hansen, Aadum, og en tredie, Line, 
var gift med Peder Kjelstrup, Aadum. Vest for 
Foersum — paa Tarm søndre Hede — ligger 
Teglværket og Knud Nielsens Gaard. Tegl
væ rket er først oprettet af Niels Knudsen, der 
solgte det til A lbert Kristensen, der fik det

Søren Christensens Gaurcl i Foersum.

i rigtig Gang med Dampmaskine o. s. v., og 
nu drives det af Sønnen Mads Kristensen, der 
yderligere har udvidet og m oderniseret det.

Vest for Teglværket, lige op til Landevejen, 
ligger, eller laa, den kendte gamle Gaard 
„Græsbøl". Den laa med Stuehuset langs med 
Vejen, og foran det lange Stuehus var sat en
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Række høje tilhugne Sten forbundne med 
Jern læ nker, hvortil „Studetrækkerne" kunde 
fastbinde Dyrene, mens de fik en Givt Hø, og 
T ræ kkerne selv kunde faa en Dram og et Krus 
01 til sin Mad, ligesom kørende kunde binde 
Spandet, mens H estene fik Hakkelse og H av
re i „æ Sætkrøv"! For en Del Aar siden 
bræ ndte den gamle Gaard, og blev opført med 
Stuehuset mod Syd. Der er senere bygget 
m indre Ejendomme paa Søndermarken.

Ca. 3 km læ ngere sydpaa ligger den gamle, 
kendte Landevejskro „Brosbøl", der dog ikke 
m ere er Kro, idet den tillige med Lyne, Bom
huset i Skjern og Råbjerg i Dejbjerg tillige
med flere, m istede deres Bevillinger for en 
A arræ kke siden. Brosbøl Kro er af en tidli
gere Ejer, „Søren Brosbøl", opført paa sin nu
væ rende Plads, da Landevejen i 50erne i for
rige A arhundrede blev anlagt. Tidligere, da 
Landevejen gik med sine m ærkelige „Slange
bugtninger" — som endnu kan ses mange Ste
der — fra Ribe til Holstebro, laa Brosbøl Kro 
lidt nede mod Øst, hvor Pladsen endnu ses ved 
Engsiden. Ca. 1 km Syd for Brosbøl er den ret 
dybe og skumle „Norendal"*) en dyb Sænk
ning, om givet paa tre Sider af stejle H edeban
ker og mod Øst af en dengang betydelig Ege
skov, hvorfra efter sigende Egetømmeret i 
Lønborg Kirke er taget. I denne Dal og i Bros-
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bøl Kro skal i æ ldre Tider væ re udspillet for
skellige Dramaer, hvoraf jeg skal fortæ lle et 
Par. I min Drengetid — i M idten af 50erne — 
fortælles, at for ca. 100 A ar siden, var en 
Kræmmer bleven m yrdet og udplyndret i „No- 
rendal", og hans Hest kom med tom Sadel til

Jens Chr. Akseisens Guard i Foersum.

Brosbøl Kro, hvor den var vant til at væ re 
indstaldet. For et Par A ar siden fandt et Par 
G rusgravere i Bakkeskræ nten ved „N orendal” 
et Skelet af en voksen Mand. Der blev straks 
gisnet paa, at det vist var den m yrdede K ræm 
mer, der var funden, hvad det m aaske ogsaa 
var. En anden Historie fra samme Tid lød saa-
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ledes: En Aften var der mødtes tre M ænd i 
Brosbøl Kro, der alle vilde overnatte der, en 
H estehandler og to Kræmmere. De fordrev Ti
den med at spille Kort. Under Spillet kom saa 
en fjerde M and ind, en stor, svæ r M and med 
kulsort Haar og Fuldskæg. Da han havde set 
paa Spillet en Tid, spurgte han, om han maat- 
te spille med, hvad de ogsaa gik ind paa. Men 
hvordan de end gav Kort, delte dem ud eller 
spillede, den fremmede vandt stadig.

Saa hen paa N atten  — de havde begyndt at 
tale om at holde op og gaa i Seng — tabte en 
af Kræm m erne et Kort paa Gulvet, han tog saa 
Lyset fra Bordet for at finde Kortet, men til 
sin store Forskræ kkelse saa han, at der mel
lem den fremmedes Ben sad en vældig stor 
sort Puddelhund med et Par gnistrende Øjne. 
I Befippelsen tabte Kræm m eren Lyset, der 
sluktes, og da de fik det fundet og tæ ndt igen, 
var baade den fremmede og Hunden forsvun
den med mange af deres Penge. Ja, den Slags 
H istorier fortæ lles der jo mange af i de Tider. 
Endnu skal tilføjes, at i Slutningen af 60erne 
i forrige A arhundrede købte en teg lvæ rkskyn
dig M and — han kaldtes altid: „Jens Peder ve 
æ  Tejllaae" — et større Stykke af Brosbøl Ve
sterhede, der tildels havde Lerunderlag. Her 
tog Jens Peder og hans dygtige Hustru: „Abe- 
Ion ve æ Tejlaae", trøstigt fat med fire tom-
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me Hænder: gravede Ler, sirøg Teglsten og 
byggede Ovn og Lader samtidig med, at de 
dyrkede Jorden op og fik i Tidens Løb en god 
Gaard og det bedste Teglvæ rk paa Egnen, ind
til Foersum Teglvæ rk i Tidens Løb blev en for 
haard K onkurrent under A lbert Christensens 
dygtige Ledelse.

Samtidig med, at „Jens Peder og Abeion" 
drev baade T eglvæ rket og Gaarden saa godt 
frem, opdrog de tillige en stor Flok dygtige 
Pigebørn, der alle blev gift i de om liggende 
Sogne, og hver af dem fik en smuk Skilling 
med hjemmefra. Den yngste blev ogsaa gift, 
og fik Ejendommen derhjemm e; men nu var 
det som sagt forbi med Teglværket, og det 
heie gik saa over paa fremmede H ænder, og 
saavel Bedriften som Bygningerne forfaldt.



V a r i s b ø l .

SKØNT denne Gaard saavel som „Løn- 
borgaards Teglværk" — nu Teglgaar- 

den — ligger i Lønborg Sogn, skal jeg dog kort 
omtale dem her, da de ved min O vertagelse 
af Foersum  Skole i 1878 blev lagt ind under 
Foersum Skolekreds. Varisbøl med omliggen
de Sm aaejendom m e var A rvefæ ste til Løn- 
borggaard, men den forrige Ejer „gi Kræ V a
risbøl", fik Fæ stet afviklet og byggede hele 
G aarden om.

I.onborggaards Teglværk har dog i mange 
Aar ikke væ ret drevet som saadan. Da Plant- 
ningssagen rigtig tog Fart, blev her bygget 
Plantørbolig, hvor først Hr. Forstassistent 
Fischer i mange Aar boede,- ved hans For
flyttelse blev V irksom heden overtaget af Hr. 
Plantør Fr. Jensen, og gennem Tiderne er Ste
det nu drevet frem til en rigtig god Landejen
dom, samtidig med, at der er udrettet meget 
til Plantningssagens Fremme.



O ld tid s le v n in g e r  i Fo e r sum .

O MKRING paa Foersum Hede og M arker 
ligger der en Del Høje — nogle med 

Navne —. Ud mod Vest og Syd paa H eden lig
ger vestligst „Æ Gallehyve" — Galgehøj —, 
der siges at have væ ret R ettersted for O ster
gaard i Lyne, da den var H erregaard og hav
de H øjhedsret over de omliggende Egne. Lidt 
længere mod Øst ligger 3 Høje, en stor og to 
mindre; de kaldes „æ Tinghyv" — Tinghøjene 
— hvor der sikkert har væ ret holdt Ting i 
gamle Tider.*) De ligger paa det højeste Punkt 
af Heden. Paa den højeste Del af M aiken til 
Kr. Bertelsens Gaard ligger „æ Bauenhyv" — 
Bavnhøj —, hvor der har væ ret tæ ndt Bavn 
eller Baal, særlig i Ufredstider, eller naar an
det ubehageligt Besøg nærm ede sig. Saadan- 
ne Bavnhøje findes mange Steder i Landet. Der 
er det m ærkelige ved denne Høj, at naar man 
graver ned i M idten af den, kom mer man 
straks til Vand, og om kring Højen er det al
tid grønt, selv i en meget tør Tid, hvorim od 
Ejendomme, der ligger langt lavere omkring 
den, har dybt til Vand.

„Bavnhøj" ligger lige vest for Foersum-01-

'•) Angaaende N one Horne Herreds Tingsted se Jydske Samlin
ger 1878, S. 58 (af Palle Floe og O. Nielsen).
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god Vejen. Der har sikkert væ ret flere Høje 
der omkring; i hvert Fald blev der under 
Pløjning paa M arken lige øst for V ejen — paa 
S. K ristensens Ejendom — fundet et Bronce- 
svæ rd for ca. 25 A ar siden paa et Sted, der 
var noget højere end Om givelserne. Sværdet 
gik desvæ rre i 2 Stykker. Der er ikke senere 
— mig bevidst — foretaget nærm ere Under
søgelser paa Stedet. Paa en Mark, kaldet 
„Hyvsavr" — H øjager —, tidligere hørende 
under Foersum Mølle, blev der omkring Aar- 
hundredskiftet gravet en Kartoffelkule paa 
den flade M ark. Her blev gjort et meget rigt 
Fund af O ldsager — der desvæ rre er gaaet 
tabt for vore Samlinger. — Da de var kom 
met ca. 1 Alen ned, fandt de en stor og vel
bevaret Bronceskaal, ca. 10 Tom. i Tværm aal 
og fyldt med forskellige Broncegenstande, 
mest „Paalstave" og en Del andre Bronceting 
udenom, vel en Snes Genstande. Der kom saa 
Bud til mig, om jeg ikke vilde komme og se 
paa Tingene, hvad jeg naturligvis straks gjor
de. Jeg sagde saa straks til Manden, at det vai
et m eget væ rdifuldt Fund. Han spurgte saa, 
hvad jeg mente, han skulde gøre med det, 
hvortil jeg svarede, at da det ikke var „Dane
fæ" — Guld eller Sølv — kunde han, om han 
vilde, selv beholde det; men hvis han vilde 
afhænde det, m aatte det endelig være til Na-
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tionalmuseet. Jeg var der flere Gange, saa og 
beundrede Samlingen; men en Dag, jeg kom, 
var det borte. Han havde solgt det til en om
rejsende O pkøber for en latterlig lille Sum. 
O pkøberen havde erk læ ret paa M andens Fo
respørgsel, at det kom ind paa M useet; men 
det blev kort efter opklaret, at det var til en 
tysk Samler, det var købt! Der havnede dette 
prægtige Fund!

Noget længere mod Øst ligger et Par Høje; 
i Hedekanten; M anden, der ejede dem, vilde 
et Efteraar lade gràve en Kartoffelkule i Siden 
af Højen, og sendte sin Karl, en ganske ung 
Fyr, ud at grave Kulen. Ved H jem kom sten e r
klæ rede han, at det havde væ ret et slemt A r
bejde; han havde gravet Kulen i den sydøst
lige Side af Højen, men det var næ sten bare 
Sten; der var ogsaa nogle gamle Benstumper 
og en Del flade Jernstum per, som sprang i 
Stykker, naar han slog paa dem, det var sand
synligvis Bronce. Det hele var jo rodet m el
lem hinanden, og der er ikke mig bekendt se
nere foretaget mere.

Noget bedre gik det med et tredie Fund: 
Paa den Gaards Mark, som nu ejes af Klaus 
Klausen, laa der tidligere en Høj ved Siden af 
et Mosehul, og Gaardens davæ rende Ejer, 
Thomas Sørensen, gav sig i Færd med at kø
re Højen ud i Hullet. Saa en Dag kom der Bud
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til mig, om jeg ikke vilde komme derover, de 
havde nemlig paa Bunden af Højen fundet en 
stor flad Sten, og da de fik den væ ltet om, laa 
der to store, blanke „M essingringe". Jeg  var 
jo straks paa det rene med, at det m aatte væ 
re Guld, og fulgte med. M anden viste mig 
straks sine „M essingringe", som jeg erk læ re
de for at væ re æ gte Guld; det var et Par spi
ralform ede Armringe. Paa M andens Spørgs- 
maal, hvad han skulde gøre med dem, svare
de jeg selvfølgelig, at de skulde ind paa Na
tionalm useet. Nu traf det sig saa heldigt, at 
jeg faa Dage efter skulde rejse til København 
paa Kursus; jeg fik saa Ringene med, at af
leverede dem paa M useet, og efter et langt 
Forhør om Højens Beliggenhed, Ringenes 
Plads i Højen, om der var flere Høje paa Eg
nen o. s. v., fik jeg Ringenes Guldværdi ud
betalt, og M anden var selvfølgelig kisteglad, 
da jeg en M aaned efter kom hjem med de 
rare Penge.

I Omegnen, baade mod Syd til O stergaard 
og mod V est paa Brosbøl, og særlig paa Va- 
risbøl Hede og Mark, findes mange Høje, 
hvoraf flere har Navn.

De mange O ltidsm inder i Foersum vidner 
om, at denne Egn egentlig ikke hører med til 
S. Omme-Fladen; den hører, tilligemed de Syd 
og Vest for liggende Egne, ind under Aadum-
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Varde-Knuden, der har sit „Forbjerg" i „Tirs- 
bjergknap" i Hoven.

Det samme ses ogsaa tydeligt i Forskellen 
paa Jordbundsforholdene, der er m eget for
skellige paa Fladerne og paa Bakkeøerne, der 
oftest har leragtig Undergrund, Fladerne som 
oftest Sand- og A hlundergrund. O m trent midt 
imellem Foersum N ørreby og Kirken, ligger 
en Gaard, der nu ejes af P. Jørgensen. Dens 
første Ejer var en Mand, der i daglig Tale hed 
„Kræ Fusgaard", han hed Chr. Nielsen, en Søn 
af gamle Niels Fusgaard i Bisgaard. Kr. Fus
gaard blev gift med Ane M aria fra den gamle 
Slæglsgaard „Naallund", hun var Søster til 
„lille Povl” i Foersum, til gl. G jertrud i Kir- 
kegaard og til Niels Naallund, der havde Fø- 
degaarden. Da Kr. Fusgaard og Ane M aria 
blev gift, købte han nogle afgravede Mose- 
parceller fra Foersum, et surt og vandrigt 
Areal, der ikke egnede sig godt til rentabelt 
Landbrug. De fik saa bygget Hus; men da Kr. 
Fusgaard snart skønnede, at Landbruget ikke 
vilde give Udbytte efter Ønske, begyndte han 
en Købmands- og Høkerforretning, skønt det 
jo nok kunde siges at ligge noget afsides. Her 
kom Folk saa med 1 Pund Smør eller 2, og saa 
kunde de faa Kaffe, Sukker, Tobak m. m. Han 
æltede saa Smørret sammen og slog det i Bøt
ter. Ligeledes købte han slagtede Svin — hele
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Kroppe — og naar han havde et passende Læs 
af Flæsk og Smør, kørte han til Kolding eller 
andre Byer og solgte det. Dette vilde dog i 
Længden ikke gaa, og Stedet laa jo ogsaa alt 
for ensomt og afsides til at drive Købmands
forretning. Kræ Fusgaard var dog ikke den 
Mand, der saa let gav op, nu anlagde han en 
Kartoffelmelsfabrik, fik opført en Vindmølle, 
og fik udgravet og indram m et en Dam, hvor
til han samlede Vand fra de omliggende lave 
M arker, og fik bygget en Turbine; nu var han 
jo ikke afhængig af Vindens Luner. Dog, det
te vilde heller ikke rigtig gaa; Vandet var 
vist for daarligt til Rensning af Kartoffelme
let. Saa blev det om dannet til en Benmels
fabrik. Fem svære, opretstaaende Jernstæ n
ger blev anbragt; de hæ vedes ved Vind- eller 
V andkraft skiftevis til en vis Højde, udløstes 
saa, og faldt med vældig Kraft ned paa de un
derliggende Ben, der vel paa den M aade kun
de knuses, men aldrig findeles i tilstræ kkelig 
Grad, som er yderst nødvendig, da Benmel 
som bekendt er yderst tungt opløseligt. A fsæt
ningen svandt derfor ind. Kræ Fusgaard hørte 
nu tale om, at Benmel kunde opløses ved 
H jælp af Syre. Nu m aatte det prøves; men det 
er jo ikke ligegyldigt, om man bruger Svovl
syre eller Saltsyre, ligesom det ogsaa var galt 
med Tørringen. Dertil kom saa, at forskellige
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Kunstgødninger var kommet i Brug: Thomas- 
stagge, Superfosfat o. s. v., saa de hjem m ela
vede K unstgødninger gik ud af Kurs. Nu var 
Kræ Fusgaard blevet en aldrende Mand, hans 
Børn var draget ud, og hans trofaste, gode 
Hustru var død, saa han m aatte afstaa Ejen
dommen, der siden er dreven udelukkende 
som Landejendom.

Kr. Fusgaard og Ane M aria havde Børn, 2 
Sønner, hvoraf den ældste, Niels, bor i Bor
ris, og den yngste, Kristian, rejste  til A m eri
ka. De havde ligeledes 2 Døtre, den ældste, 
Anne Maria, blev gift med Anton Hansen, en 
Broder til Jens P. Hansen, Jens Toft Hansen 
og Jens Kr. Hansen. Den ungste, Kirstine, blev 
gift med Peder Brænder — J. Peder Kr. N iel
sen — Foersum. De havde mange Børn, hvoraf 
den æ ldste Søn, Niels N ielsen — Niels Bræn
der — nu har Gaarden.

Ved disse faa Linier har jeg saa forsøgt at 
tegne et nogenlunde fyldigt Billede af Foer
sum By gennem Tiderne.



E g v a d  S o g n .

D ETTE Sogn har en meget lang U dstræ k
ning i Syd og Nord, hvorim od det er 

ret smalt i Øst og Vest, kun ca. 2 km paa 
M idten fra Bisgaard -til Tarm Vandmølle, men 
udvider sig stæ rk t i den nordlige Del, og sæ r
lig i den sydlige Del — Foersum — der græ n
ser til Aadum, Ølgod, Lyne, Sdr. Vium og 
Lønborg Sogne, det faar derved Form som et 
Timeglas.

Hvoraf Sognet har faaet sit Navn, er ikke 
klart, der er jo ingen Egvad By, som ved de 
fleste andre Landsbykirker. Sandsynligvis har 
der væ ret et V adested gennem Bækken mel
lem Kirkegaard og Bisgaard før der blev byg
get Bro.

Egvad Sogn har følgende Byer: Tarm, med 
en Del m indre Ejendomme paa N ørrem arken 
og V esterm arken; Krages, ialt 3 Gaarde; Bis
gaard, ogsaa 3 Gaarde, og Foersum, en vidt
strak t By, der om fatter den største sydlige 
H alvdel af Sognet. Desuden er der en Del stør
re, enligt liggende Gaarde: Fusgaard, Tarm 
Vandmølle, Nollund, Kirkegaard, Græsbøl og 
Brosbøl.

Tarm Vandm ølle har som saadan bestaaet
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gennem A arhundreder, og væ ret m eget søgt 
af de omliggende Sogne, saa den store Gaards- 
plads tidt var helt fyldt af Vogne. Ogsaa som 
Landejendom var den m eget frem trædende, en 
af de bedste Gaarde i Sognet; dertil hjalp og
saa særlig, at der om kring 1850 blev anlagt et 
Brændevinsbrænderi, der saa m edførte et be ty 
deligt forøget Kvæghold — særlig Studefed
ning — der jo gav rigelig Gødning til M ar
ken.

Nu er M øllen forlængst nedlagt som Korn
mølle, og M arken er solgt til forskellige Si
der. Det blev saa prøvet at anvende den store 
V andkraft paa forskellig Maade, f. Eks. ved 
Anlæg af en Benmelsfabrik, „Blaakilde", men 
ogsaa det er forlængst forbi, og nu er der et 
lille E lektricitetsvæ rk.

Naallund var en gammel Slægtsgaard, der 
dog nu er gaaet over paa andre Hænder.

K irkegaard — sydøst for Kirken — var op
rindelig A nnekspræ stegaard, hvorfra der sva
redes en aarlig Afgift til Præ sten i Lønborg; 
nu er G aarden delt i to; den ny blev bygget 
Nord for Kirken.

Bisgaard — oprindelig „Bispegaard" — var 
i æ ldre Tider en ret betydelig Gaard med egen 
Mølle o. s. v. Den blev saa senere delt i tre 
Gaarde, og nu er der flere Ejendomme.

De to største Byer er Tarm og Foersom.



T a rm  B y .

TARM er en m eget gammel By, den nævnes 
allerede i A aret 1414, da der efter en T ræ t

te blev sat Skelsten mellem Tarm og Skjern 
Jorder, og de skulde tillige væ re Herredsskel. 
Der blev sat en Sten, hvor Sdr. Omme Aa lø
ber sammen med den store Skjernaa, ved „æ 
Havm und".

Den anden Sten blev sa t ved Skjernbro- 
gaard, og den tredie ved H jortholm aa. Skellet 
skulde altid gaa midt i Strømmen. Dette blev 
bekræ ftet af Kongen 1537. I 1652 blev Post
væ senet ordnet mellem Ribe og Ringkøbing, 
og da blev der oprettet Posthold i Tarm.

I 1721 døde Kaptajn H enrik M yhle af Tarm, 
og samtidig udnæ vnes M ajor M ikkel Triebe 
som Ejer af en G aard i Tarm. I 1683 bestod 
Tarm By af 14 „Helgaarde", 1 „Halvgaard", 
22 „Boelshuse" — m indre Ejendomme paa 
Tarm N ørrem ark og V esterm ark — samt 5 
„Gadehuse" — jordløse. M ange af Beboerne 
drev Fiskeri i Skjernaa og Tarm Sø. O verfarts
forholdene mellem Tarm og Skjern var i hine 
Tider meget prim itive; vel var der anlagt en 
Art Vej, men den var saa lav, at ved Højvan-
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de stod den under Vand og ofte vanskelig at 
finde, hvad Kong Hans m aatte sande, da han 
paa Turen fra Ribe til Aalborg red i et Hul •— 
Kong H ans’s Hul — og blev gennemblødt, 
hvoraf han blev syg og døde i Aalborg 1513.

Da jeg som 12-aarig Dreng saa Tarm By i 
1858, saa den sikkert ud i det store og hele, 
som den saa ud i m eget æ ldre Tider.

Der var ikke nogen Gade, vel var den ny 
Landevej anlagt et Par Aar eller tre  før; men 
der var saa godt som intet bygget. Paa vestre 
Side af Landevejen laa Tarm Kro, der da hav 
de Stuehuset i Sydsiden, da den gamle Lande
vej jo der gik i Retning fra sydvest. Noget 
læ ngere mod Syd — om trent hvor nu Fabriks
vej gaar — laa e t Hus noget læ ngere tilbage 
fra Landevejen, her boede dengang Bager 
Hansen. Senere var her i mange A ar Køb
m andsforretning Nis Hansen, Kr. Hahne, Jo 
hansen o. fl. Nu er dette Hus forlængst for
svundet.

Paa den østre Side af Landevejen laa da kun 
2 Huse: A potheket og Farveriet.

Ved Siden af „Gadevej" — nu Skolegade — 
laa et lille gammelt Hus, „æ K lostergaard", 
om trent hvor nu K lostergaarden ligger; hvor
fra N avnet stam mer vides ikke. Ellers bestod 
Tarm By dengang af de fire Baunbæk Gaarde: 
Tarm Kro, der dengang var en ret stor Land-



Efter Tegning af Andr. Beiter. T a rm  K ro s  B ra n d  1 8 6 9
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ejendom — ejedes da af P. Bojlesen og gam
le „Bigel"-Abigajel. Den anden ejedes af Es
kild Baunbæk, den tredie af Søren Peder N iel
sen og den fjerde af Sognefoged Bojle Olesen. 
Længere mod Øst laa de tre Gaarde, „Gade", 
der da ejedes af Knud Christian, Hans C hri
stian og Hans Christensen, der ejede den øst
ligste Gaard, der senere blev købt til Fattig- 
gaard.

Nu er G adegaardene forsvundne eller flyt
tet ud; den eneste Rest er nu det gamle Stue
hus af Fattiggaarden; de andre to laa, hvor nu 
Forevisningshaven er anlagt.

Paa H jørnet af Landevejen og K irkevejen 
laa „Niels M ølsvend”s Gaard -— hvor nu Dam- 
gaard bor. „Niels M ølsvend" startede den før
ste Kolonialhandel ved H ovedgaden. Hans 
Kone, „Kirsten M aria M ølsvend", var en Sø
ster til Søren Chr. N ielsen og Søren P. N iel
sen fra Baunbæk, foruden at passe Husførel
sen forestod hun tillige Udsalget i Butikken.

Østen for laa de to „Buendgaard", der da 
ejedes af gamle Klaus og Jens Lauridsen; den 
sidste er forlængst forsvunden, solgt og ud
flyttet; den anden er endnu i Familiens Eje.

Lidt læ ngere i Syd ligger et lille Hus, der 
er Tarm Bys første Skole. Det burde bevares! 
Lidt længere ude ligger et andet lille Hus, 
hvor i sin Tid Tarm Bys første M anufaktur-
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handler boede, „æ H atm aagerkuen", hvor man 
kunde købe Traad, Knapper, Hægter, Bænd
ler, Bomuldstøj, smaa Silketørklæ der o. s. v.

Lidt næ rm ere Engen laa den gamle Slægts- 
gaard „Fusgaard", som nu er flyttet op til Kir
kevejen  og ejes af Knud Haahr. „Æ Sønder- 
bøj" bestod dengang af følgende 5 Gaarde: 
Mads Hallums, senere Jens Bangs, som nu er 
aldeles forsvunden og udstykket, denne Gaard 
laa Syd for Sønderbyvejen, ved Østsiden af 
den gamle Landevej, og havde en Del Betyd
ning i „Studedrifternes" Tid samt i M arkedsti
den. Nord for V ejen laa følgende fire G aar
de: Gamle Laust Hansens, der senere ejedes 
af Sønnen Hans Lausten. Paa Laust Hansens 
Gaard boede Egnens første Læge, Dr. W edel, 
i en A arræ kke. Hans Lausten solgte senere 
Gaarden, og byggede paa V esterm arken den 
Gaard, som nu Søren Rahbæk ejer, og som 
Hans Lausten senere byttede bort med Hans 
K rænsens Gaard i Gade. Om denne Gaard skal 
endnu bem ærkes, at den gennem flere Slægt
led var i „G ravesenerne"s Besiddelse, en 
Slægt, der havde særlige Evner til at samle 
Penge, og som ved Udskiftningen havde et 
sæ rligt Greb paa at faa tillagt deres Gaarde de 
bedste Enge ved Skjernaa. Der kan jo i slige 
Tilfælde undertiden tages forskellige Midler i 
Brug!
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Den tredie Gaard i „æ Sønderbøj" tilhørte 
en Mand ved Navn Søren Villum; han drev en 
Høker- og Kolonialforretning. Han var en ret 
kraftig Mand, hans Kone hed Birret — Birthe 
— og med hende havde han en Datter, Karen, 
der blev gift med den kendte V æ rtshusholder 
Daniel Kristensen i Varde, og deres Søn er 
den kendte G æ stgiver og H estehandler Søren 
Kristensen i Varde. Der fortæ lles en morsom 
Historie, der vidner om Søren Villums Ufor- 
færdethed: Det var en Aften silde, da de var 
ved at gaa i Seng, da hørte de pludselig et 
Raub udenfor: „Vi k larer os nok, vi er 19 i 
Flok!" Det var en Flok Tyveknæ gte — maa- 
ske fingeret — der vilde sæ tte Skræk i Sø
ren, men han raaibte højt: „Aa, Birret, ta mæ 
æ stuer Yvs, saa skal di m isæn fo mæ te ty
vend!" Dermed rev han Døren op og sprang 
ud; men Pokker tog hele Flokken. Birret blev 
senere gift med Sognefogden, Bojle Bauribæk.

Senere blev G aarden købt af Hans Kr. Lau
sten, Broder til Hans Lausten. Han havde i sit 
første Æ gteskab Sønnen, Søren Karl Hansen, 
der en kortere Tid var Lærer i Foersum. Han 
blev gift med gamle Niels Brænders Datter, 
Ingeborg, i Foersum. Han blev saa Lærer i Vit- 
tarp Skole i Aadum, og senere Forpagter af 
Aadum Præstegaard, og endelig købte de en 
Ejendom i Aadum Kirkeby, som de saa solg-
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te og købte en Hedeejendom , som de fik op
dyrket, og som Sønnen, Karl Hansen, nu ejer. 
Han har gennem  en lang A arræ kke gjort et 
stort A rbejde i Aadum i Ungdomsforeninger 
og Foredragsforeninger. Søren Karl og Inge
borg havde en stor Flok dygtige Børn, hvoraf 
skal næ vnes N. Kr. Hansen, Lærer i Horne, 
og en Datter, Else, Lærerinde.

S. Karl Hansen har i H ardsyssels Aarbog for 
1921, S. 38—86, skrevet om Tarm By og Om
egn.

I Hans Kr. Laustens andet Æ gteskab havde 
han en Datter, Else, som blev gift rned Jens 
Kr. Hansen, en Søn af Hans Kristian i Gade. 
Jens Kr. Hansen og Else byggede sig et Hus 
i Plantagen Nord for Byen, hvor ae boede ind
til Jens Kr. Hansens Død. Else bor nu paa de 
gamles Hjem i Tarm. J. Kr. Hansens gode Ev
ner blev taget godt i Brug paa forskellig Vis 
han passede og plejede Plantagen, var i man
ge A ar M edhjæ lper ved D yrskuerne og Dom
mer i Fjerkræafdelingen, han var en ivrig Bi
avlsmand, Jæ ger og Fisker.

Denne G aard havde siden forskellige Ejere, 
bl. a. Niels P. Kok, der byggede Gaarden og 
flyttede den Syd for Vejen. Nu ejes den, til
ligemed en Del af den forrige Gaard, af Lauge 
Nielsen, der atter har bygget en hel ny Gaard.

Den fjerde Gaard i Rækken ejedes af Hans
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Povlsen; nogen tidligere Ejer kender jeg ikke. 
Hans Povlsen og Kirsten M arie havde to Søn
ner, Povl og Eskild, der begge blev gifte; men 
døde begge som yngre Mænd.

Hans Povlsens Gaard gik saa over paa frem 
mede Hænder; den blev ogsaa fly ttet Syd for 
Vejen, og ejes nu af A ndreas Jensen, der har 
sat Gaarden i m eget god Stil.

Her skal indskydes et Par Bem ærkninger 
om de to sidste Ejere af gamle Laust Hansens 
Gaard. Den ejedes i mange A ar af Kristen Lau- 
gesen, en meget dygtig Mand, der i lang Tid 
var Sognefoged i Egvad. Senere overtog P. 
M oesgaard fra Lønborg Gaarden, idet han blev 
gift med Datteren, Kirsten Maria, der nu bor i 
et Hus paa Lønborgvej. Den anden Datter, Kir
stine, blev gift med Laurids Pedersen, der hav
de G aarden Naallund, som han saa for en Del 
Aar siden overlod til Sønnen Kristian Peder
sen. Laurids Pedersen købte saa en Villa ved 
Vardevej. Han er i Besiddelse af stor Dygtig
hed, ogsaa kundskabsm æssig set, og han er nu 
Kontorist ved M artinus Nielsens store Tøm
merhandel.

Den femte og vestligste Gaard i „æ Sønder- 
bøj" var M ikkel Vesterbyes, en Broder til 
Knud Kristian i Gade og til Kr. Smeds Kone 
paa N ørrem arken.
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„V esterbygaard", som den nu hedder, er den 
eneste, der har faaet Lov til at blive liggende 
paa sin gamle Plads, ja, endog med de køn
ne, gamle, solide Bygninger; navnlig staar 
Stuehuset som et sm ukt Minde om Fortidens 
sm ukke og solide Byggeskik.

G aarden ejes nu af Jens Andbæk, en Mand 
hvis alsidige Dygtighed er taget godt i Brug; 
han har væ ret M edlem af Landboforeningens 
Bestyrelse og af Sogneraadet, ligesom han er 
Formand for Tarm-Foersum M ejeri. Hans Hu
stru, Anna, er en D atter af Gdr. Thomas Povl- 
sen i Foersum; de har to Døtre. Gaarden er un
der J. A ndbæ ks Ledelse blevet et kønt og vel
drevet Landmandshjem.

M ikkel V esterby havde i første Æ gteskab 
fem Døtre, hvoraf en, Ane Kathrine, døde som 
ung. Den ældste, Karen, blev gift med en M u
siker i Bølling; den anden, Sidsel „Køgs" (Ko
gekone), var gift med Knud Chr. Bojlesen, en 
Søn af den gamle Sognefoged Bojle Olesen. 
Sidsel fik sit Tilnavn af, at hun i en lang Aar- 
ræ kke var Egnens dygtigste og mest søgte Ko
gekone. Knud Kristian og Sidsel havde to Søn
ner, Bojle Knudsen og Jens Knudsen, der beg
ge blev G artnere; Bojle var i mange Aar Slots
gartner ved Sorgenfri Slot i Lyngby; Jens drev 
sin Forretning mest her i Tarm. Den tredie af 
M. V esterbyes Døtre, Ane, blev gift med Gdr.



33

Kr. Tarp i Borris, og den fjerde, Kristiane, blev 
gift med Sognefoged Kr. Kodbøl i Borris, og 
bor nu som Enke hos Sønnen, Jens Kodbøl, 
der har Fødegaarden i Kodbøl.

I andet Æ gteskab havde M. V esterbye to 
Børn, en Søn, Kr. M ikkelsen, der bor vistnok i 
Dejbjerg, og en Datter, M aren M ikkelsen, der 
begyndte et H jem m ebageri paa Kirkegade i 
Tarm, og drev Forretningen op til stor Fuld
kommenhed og tjen te  vist en god Sum Penge, 
som hun, der stadig levede ugift, for en stor 
Del skænkede i velgørende Øjemed.



T a rm  M a r k e d .

S AA langt tilbage, som der er afholdt 
M arked i Tarm, et om Foraaret og et 

om Efteraaret, havde det sin Plads paa M ar
ken foran M. V esterbyes G aard — ogsaa no
get paa Hans Povlsens — og da var der særlig 
Beværtning og Dansesal hos M. Vesterby, og 
da N abogaarden skiftede Ejer, var der ogsaa 
D ins og Beværtning, ligesom man kunde faa 
baade Spise og Drikke i alle Gaardene, sæ r
lig dog hos Jens Bang.

M arkederne dengang havde jo en hel anden 
K arakter end de har nu. Da var det ikke alene 
Kvæg og Heste, der optog Pladsen. Da var der 
hele lange Ræ kker af Telte med Passage imel
lem — som en hel Gade — hvor man næsten 
kunde købe alt, hvad man ønskede. Der var 
M anufakturbutikker, hvor Pigerne kunde faa 
Silkebaand, Tørklæ der o. s. v. Der var Skoma
gere, Rebslagere, Buntmagere, hvor Karlene 
kunde købe sig en ny Kasket, hvortil dog 
helst skulde en hel Flok unge — særlig ogsaa 
Pigerne — for at bedømme, om Kasketten 
„stod ham godt".

Der var Bagertelte, hvor der kunde faas de
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dejligste „H jertekager" med paaklistrede 
smaa rørende Vers, der var 8 Øres Fransk
brød, som mange købte og spiste uden Smør 
eller andet Paalæg, det m ættede godt; men det 
ypperste var dog ægte Christiansfelter H on
ningkager, hvoraf et Bund m aatte med hjem  
til „Mor".

Der var ogsaa hele Læs af røde Lervarer, 
ja, selv et Læs sorte „Jydepotter" var der, 
indtil denne Industri blev nedlagt om kring 
1865. Disse skrøbelige Varer, der jo var ud
stillet paa Jorden, gik det dog undertiden galt 
med, naar et løssluppet Dyr eller en kaad Kvie 
med for langt Reb pludselig gjorde et Side
spring midt igennem Potterne og Fadene.

Hvad der dog særlig dom inerede paa M ar
kedspladsen var Beværtningsteltene, der altid 
var mødt fuldtallig op baade fra Om egnen og 
fra Ringkøbing og Varde, ja, helt fra Kolding. 
De havde jo forskellige D rikkevarer; der skul
de helst drikkes mange „Lidkøb".

Fyrstederne var ude paa den flade Jord; der 
brændtes mest H edetørv med en Trefod til at 
sæ tte  Kaffekedlen paa — da skulde Kaffen jo 
koges. Ofte kunde der ogsaa faaes stegt Aal, 
som mange købte et Par S tykker af; det var 
herligt til et 4 Skillings Franskbrød eller et 
Stykke tørt Rugbrød. Ofte havde M ændene 
eller Karlene, der stod ved Dyrene, en Mad-
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pakke i Lommen, hvortil de saa købte en Kop 
Kaffe eller en Snaps. Det var en uskreven Lov, 
at de unge Karle og Piger fra Omegnen havde 
fri Eftermiddag og Aften for at komme til M ar
ked. Der var jo A nledning til Køb af forskel
lige Ting og til at møde andre unge. Ja, og 
frem for alt var der Dansen. Først mødtes ger
ne de unge fra hvert „Bylav" — 6-8 Arm i 
Arm — og foretog en Tur om kring mellem 
Teltene for at se paa de forskellige Varer, og 
hjæ lpes ad med Indkøbet, og saa m aatte der 
danses.

Det var ikke altid „fint Fodtøj", der kom 
ude paa M arkedspladsen, der fulgte jo ofte no
get med derudefra,- men det saas der ikke saa 
nøje paa. Det var som Regel gode, solide Støv
ler, som baade Piger og Karle brugte i den 
Tid, og da var det jo ikke Jazz med „Neger- 
musik"; men de kunde faa Lov at løfte og røre 
Benene rigtig. N aar de saa havde danset sig ret 
varme, m aatte der en „Læskedrik" til; den be
stod gerne i en Flaske K irsebæ rvin eller gi. 
fransk Vin til 24—50 Øre, som de saa, 6—8 i 
Lav, delte; naturligvis var det Karlene, der 
trakterede. Efter en Times fortsat Dans gik Tu
ren saa hjem ad. Det var yderst sjælden, man 
saa Slagsmaal eller Drukkenskab — enkelte 
„Subjekter" selvfølgelig undtaget.
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Jeg har opholdt mig saa længe ved M arke
det for at illustrere Forskellen paa da og nu.

Omkring A arhundredskiftet b lev  M arkeds
pladsen flyttet til sin  nuvæ rende Plads i Baun- 
bæk, det er jo saa næ r Stationen, og de fleste 
Dyr bliver nu sendt med Bane eller kørt til og 
fra M arkedet i Biler. T idligere m aatte saavel 
Dyrene som M enneskene kønt gaa paa deres 
Ben, ofte milevidt frem og tilbage.



Tarm  B y u n d e r  U d v ik lin g .

INDTIL hen i H alvfjerserne var der langs 
Skjernvej ganske faa Huse; langs V estsi

den laa „Kræ Thomsen"s, hvor nu Sofiehvile 
ligger, „Kræ Præst"s, hvor H. Brinks Datter 
bor, og saa byggede „Laue Uhrmager" sig et 
Hus Nord derfor. Paa Østsiden laa nordligst 
„Jens D ynesen"s helt nede mod Engsiden. 
Jens Dynesen kom ulykkelig af Dage paa en 
Tur i Sønderjylland. Senere ejedes Stedet i 
mange A ar af Hans Chr. Lausten, der drev 
Ejendommen godt frem; han drev Ejendom
men med sine Køer baade for Plov og Vogn. 
N æ rm ere ind mod Byen laa Laust M adsens 
Ejendom; han kørte i mange Aar Postturen 
mellem Tarm og Varde-Ringkøbing. Hans Ko
ne, „M aria Laust M adsens", var kendt viden 
om for sin Koge- og særlig Bagekunst, hvori 
hendes særlige Speciale var Lagkager, der var 
kendt og søgt i hele Egnen til Bryllup og an
dre store Gilder. Sønnen, Carl Madsen, fik 
Ejendommen efter Faderen.

Senere blev Ejendommen købt af Hans
Poulsen, en Sønnesøn af gamle Hans Poulsen 
i „æ Sønderbøj". Hans Poulsen og hans dyg-
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tige Hustru, Grethe, — en Søster til Skatteop
kræ ver og Ejendomskomm issær M orten M ad
sen og M urerm ester Niels M adsen — har i 
mange Aar besiddet Ejendommen og dreven 
den frem til en ret køn lille Gaard. Nu har de 
afstaaet Gaarden til deres Søn, Andreas, der 
er gift med en Datter af Gdr. M arinus Laurid
sen i Stømmesbøl. Hans Poulsen og Grethe 
bor nu hos D atteren og Svigersønnen, Slagter 
Mikkelsen, der fortsæ tter Slagter A. Nielsens 
Forretning ved Broen.

Langs V ejlevejen er der nu bygget en Del 
Huse; men forhen var der kun Slagter Bejters, 
Jens Peder Vejmands og Knud P. Jørgensens 
eller „Jørren Vejm ands", hvis Søn senere var 
Postbud her i Tarm og gift med Træ handler 
Evald Broes Søster. Paa Sydsiden boede en 
ejendom melig gammel Kone, „M aren Hus"; 
hendes Hus laa et lille Stykke Syd for Vejen, 
omtr. hvor nu Plantagen begynder. M aren Hus 
gik i mange Aar „mæ æ Bagerkurv", d. v. s. 
hun gik og solgte Kager for Bageren; hun ry 
stede svæ rt baade paa H æ nderne og isæ r paa 
Hovedet. Kom M aren med sin Kurv — Ind
holdet var mest „Toskillings Kager" — 5 Øres 
— og fireskillings Franskbrød — senere 10 
Øre, og Folk ikke vilde købe noget, sagde 
hun, naar hun gik: „Faarwal herind o"; købte 
man en Kage eller to, sagde hun: „Faarwal



40

herind, o Tak". Købte man derimod noget me
re, der skulde m aaske væ re Kaffegilde, saa 
sagde M aren: „No Faarwal herind, o manne, 
m anne Tak"! og saa smilte hun saa venligt.

Længere mod Vest byggede Sabro et Hus, 
hvor „Jens V æ ver" boede i mange Aar, og 
hvor nu D rejer Gram bor.

Paa H jørnet af Storegade og V ejlevej, hvor 
nu Sagførerboligen ligger, byggede Dr. W ol
ters et Hus, der i m ange Aar var Lægebolig. 
Senere købte Sagfører Chr. Jensen Huset, og 
opførte den nuvæ rende Sagførerbolig, der blev 
saa bygget en ny Lægebolig paa den m odsat
te Side af Gaden.

V ejlevej var i æ ldre Tider meget daarlig, 
som de fleste Veje; den var sandet og fuld af 
Huller, og fik aldrig paaført noget holdbart 
M ateriale, og dens V edligeholdelse var delt 
ud til saa mange, idet hver Ejer fik sit i For
hold til H artkornet. N aar det saa blev alt for 
galt m ed Huller, m aatte Vedkom mende afsted 
med en Skovl, der blev saa rusket noget Lyng 
op og stoppet i Hullerne, eller hvis de var alt 
for store, gravet et Par H edetørv og lagt i, 
og saa Sand ovenpaa, saa knirkede de gamle, 
træ akslede Vogne trøstigt videre, ofte syn
gende en K lagesang over M angel paa Smøre
olie. Der fortæ lles en morsom Historie om 
„Laust Lirremand" fra Lønborg, der kørte med
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Storegade i Tann omkring 1885.

et Par Stude — et m eget brugt Forspand i den
ne Tid — at naar Studene fik Lov at gaa lang
somt, saa spurgte Vognen klagende: „Hviller 
bløw a smuer, hviller bløw a smuer?" „Hvor- 
naar blev jeg smurt?" N aar Laust saa gav Stu
dene et Rap af Svøben, saa sang Vognen: „I 
Fyver, i Fyver, i Fyver!" — „I Fjor, i Fjor, i 
Fjor!"

I Begyndelsen af H alvfjerserne i f. Aarh. be
gyndte saa Byggeriet langs Landevejen. Det 
første Hus blev bygget af gamle Kbmd. Mou-
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ridsen lige overfor Kroen, hvor han til at be
gynde med startede en  ret blandet Forretning 
med M anufakturvarer, K olonialvarer og Isen
kram. Senere blev Forretningen dog delt, der 
blev bygget m ere til Huset, og M ouridsens to 
Svogre, Carl og Bertel Holbæk, overtog Kolo
nial- og Isenkram forretningen, medens Mou- 
ridsen selv fortsatte med M anufaktur. Carl 
Holbæk rejste  saa til Ringkøbing, og Bertel 
fortsatte Forretningen her, den samme, som 
hans Søn, P. Høegh Holbæk, endnu fortsæ t
ter. Jens H juler købte saa M ouridsens Hus, 
og startede her en A fholdsbevæ rtning med 
Pensionat, som han og hans dygtige Hustru, 
Maria, drev i mange Aar. De havde mange 
Børn, hvoraf den yngste Datter, Anna, er gift 
med Købmand Kiemen Olesen.

Det var jo heldigt, at gamle M ouridsen lag
de Bygningen saa langt tilbage fra Vejen, saa 
der blev som en lille Torveplads foran; der
ved b lev  det muligt for Jens H juler at bygge 
en Rejsestald, som ellers vilde væ re vanske
lig. Nu ejes H uset af Landpost Ellegaard, der 
driver en m eget køn Frugt- og Blom sterforret
ning, der særlig styres af hans dygtige Hustru. 
Der er saa indrette t en Lejlighed mere, hvor 
nu Radioforhandler J. Okholm har sin Forret
ning. Gamle Kbmd. M ouridsen var dog ikke 
den første M anufakturhandler i Tarm; „Æ Hat-
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maagerkuen" i det lille Hus ved Fusgaard er 
jo omtalt. Senere kom „Kjen Sabro" og be
gyndte en Forretning af den Art.

Hendes Mand, Sabro, var vist en Tid Skri
ver paa H erredskontoret el. lign. Han har for
øvrigt bygget flere Huse i Tarm, og det er 
egentlig Sabro, der har lagt G runden til den 
nuvæ rende betydelige Tøm m erhandel i Tarm, 
idet han i Forening med en Farmaceut, Æ rbo, 
begyndte en saadan Forretning bag A potekets 
Have; men da han fandt Pladsen her uegnet, 
flyttedes den op paa dens nuvæ rende Plads.

Hans Hustru, „Kjen Sabro”, startede som 
sagt en lille M anufakturhandel i et Hus paa 
Vestsiden af Vejen, vist om trent der, hvor 
Købrnd. S. I. N ielsen bor i den store, sm ukke 
Bygning.

Kirsten Sabro vår en D atter af Jep  Poulsen 
og „gammel An Jep p es”. Han var kendt som 
en stor Procesmager, og lagde nok en stor Del 
af sin Tid paa V andring m ellem Tarm og Vi
borg, hvor Landsoverretten dengang holdtes. 
Hans Kone, gi. An Jeppes led m eget under 
uheldige Fam ilieforhold og anden Modgang, 
og forfaldt til Drik, men hun var ellers en me
get god gammel Kone, som Børnene altid holdt 
saa meget af, og hun af dem. Hun var saa rig 
paa Sm aahistorier og Viser, som hun fortalte 
og sang for dem. Hun flyttede til sin D atter
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og Svigersøn, Sabro, der købte en Gaard i 
Stoustrup, hvor den gamle boede hos dem; 
hun blev vist over 90 Aar.

Naa, men videre med Bebyggelsen: Bog
handler M adsens Hus er ogsaa et af de æ ld
ste, bygget af Lybecker, der ejede Skjernbo- 
gaard. Hans Søn blev Postekspedient, indtil 
Posthuset blev flyttet om til Banegaarden. Hu
set blev saa købt af J. Chr. C hristiansen fra 
Graahede, der havde læ rt Boghandelen, og be
gyndte denne Virksom hed, som siden er fort
sat her af forskellige, indtil den nuvæ rende 
Boghandler M adsen i 1884 købte Huset og 
overtog Forretningen, til at begynde med i sin 
Faders, Farver M adsens, Navn, da han vist 
selv var for ung til at faa Borgerskab som Bog
handler. Nu viste det sig, at Forretningen var 
kommet paa de rigtige Hænder, og det var jo 
ogsaa i flere A ar den eneste paa Egnen, da 
baade Skjern og Ølgod Byer dengang var for 
smaa til at faa Boghandel. A. G. M adsen blev 
gift med Søren Chr. N ielsens Datter, Else, Sø
ster til Niels Sørensen. De havde en Søn og 
en Datter; Sønnen døde som ung, Datteren er 
gift med Boghandler Jacobsen, Skjern. Fru El
se M adsen døde i 1926.

Syd for gamle M ouridsens Hus ligger nu det 
store, sm ukke Hus, hvor den æ ldre G ravesen 
begyndte Handelen, og hvor nu Sønnen, Hart-
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vig Gravesen. har sin store M anufakturforret
ning.

Saa ligger der et af de gamle Huse, hvor i 
sin Tid Snedker Orm strup boede, en m eget 
dygtig Snedker og Bygmester. Bl. a. lavede 
han de solide og sm ukke Stolestader i Egvad

Egvad Kirke.

Kirke, som dog nu har m aattet vige Pladsen 
for de gamle. Syd for Orm strups laa et andet 
Hus, Bager Pircherts, en udvandret Tysker, 
der foruden Bageriet ogsaa drev Frugtforret
ning m. m.

Indtil G ravesens ligger nu den store vel- 
asorterede Isenkram forretning, som nu ejes af
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Brink Nielsen, en Søn af Skomager Nielsen. 
Denne Forretning er begyndt af Harald Jen 
sen, Søn af Tøm m erhandler I. P. Jensen. Saa 
kom m er den store Bilforretning, s tarte t af M. 
Olesen, der har drevet den frem til et ret stort 
Foretagende, der sikkert lønner sig godt og 
har Filialer flere Steder. Denne Ejendom lig
ger egentlig paa et Stykke af A pothekets H a
ve, der tidligere strak te  sig langt mod Nord. 
Saa kom m er A potheket, der er temmelig nyt. 
Det gamle oprindelige A pothek blev købt af 
Købmand Christensen, der her driver en stor 
Købm andsforretning. Paa Nordsiden af K irke
gade ligger Tarm-Foersum  Andelsmejeri, der 
blev oprettet i 1914. Efter A ndersen blev den 
nuvæ rende Bestyrer Jacobsen antaget i 1916. 
Jacobsen har væ ret en ualm indelig dygtig Be
styrer; derom vidner den store M ængde af 
M edaljer i Guld og Sølv og de mange Diplo
mer, som hans Produkter — særlig Smør — 
har hjem bragt. Hans Hustru, Karen, har væ ret 
og er ham en dygtig Husmoder. Dernæst kom 
mer det store Am tssygehus, der under sin dyg
tige Leder, O verlæ ge Sørensen, er meget søgt, 
og altid har fuldt Hus. Sygehuset er bygget i 
1866 og betydelig udvidet i 1899. Sidst paa 
denne Side ligger M issionshuset, der først laa 
for Enden af Gaden, men i 1912 m aatte vige 
Pladsen for den kønne, lille Kirke, som da
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Tarm Kirke.

blev bygget. Paa Kirkegade, lige overfor Syge
huset, bor Gartner Kristensen, der begyndte 
Forretning i 1900. Det er et ret om fattende 
Gartneri, hvis Jo rder ligger dels Nord for Ba
nen og dels Øst for det gi. A lderdom shjem  ved 
Tarm-Aadum Vejen.

Gartner Kristensens Hus er bygget 1913. 
Paa H jørnet af H ovedgaden og K irkegade

ligger et Hus, der nu ejes af Sadelm ager N iel
sen. Det har tidligere væ ret beboet af forskel
lige; her begyndte M anufakturhandler Chr. 
N ielsen først sin Forretning i 1868. Senere har
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M anufakturhandler Anton M ouridsen her haft 
sin Forretning i en A arræ kke.

Farver Delf s købte Farveriet i 1884, og da 
H jem m etilvirkningen af Garn og Tøj standse
des, nedlagde han Farveriet, og byggede det 
store Hus, hvor Sønnen, M aler Delfs, bor, og 
hvor Svigersønnen, Kbmd. Simonsen, begynd
te sin Forretning i 1913.

Det store Hus paa H jørnet af Storegade og 
Skolegade er bygget af afdøde Fotograf Jen 
sen i 1884 og købt af M aren N ielsen i 1895; 
hun blev gift med Jesper Klausen, der døde 
kort efter. Her drev M aren Nielsen (Datter af 
Søren P. N ielsen i Baunbæk) i en A arræ kke 
en Fedevareforretning. Hendes Søn ejer nu 
Huset. I Skolegade maa først næ vnes den sto
re Smede- og M askinforretning, tidligere ejet 
af Smed Sørensen, men nu af Karl Kristensen. 
Tidligere laa her et Hus, lidt tilbagetrukket fra 
Vejen, hvor en af Tarm Bys første Skomagere, 
Nødskov, boede; derefter boede her den før
ste Gartner, Nielsen, hvis Datter blev gift med 
Slagter Bejters Søn, Fotograf A ndreas Bejter, i 
Ringkøbing.

Særlig maa jo næ vnes Realskolen — vist
nok bygget af et Konsortium i 1888. Dens før
ste Bestyrer var Gregersen, og senere har for
skellige haft Ledelsen; men det er dog først 
under de to sidste Bestyrere — S. Madsen
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Den gamle Hovedbygning paa Vestjysk Gymnasium,

Mygdal, Søn af S tatsrevisor M. Mygdal, og nu 
afdøde Knud Strunge, at Skolen rigtig fik 
Vækst og Betydning. M. M ygdal havde et sæ r
ligt Greb paa at faa anlagt forskellige in teres
sante Ting baade til Pryd og Belæring; særlig 
skal nævnes det vidunderlige Danm arkskort, 
udstyret med de passende Farver og gennem 
strømmet af netop saa m eget Vand, at hver 
lille 0  og alle Sunde, Bælte, Fjorde og Søer 
fuldtud kommer til sin Ret.
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K. Strunge købte Skolen i 1925; han udret
tede m eget for Skolens Trivsel, opførte og ind
rettede flere Bygninger, og Skolens Elevtal 
øgedes betydeligt i hans Tid, og fik Eksamens
ret allerede i M adsen M ygdals Tid. Han naa- 
ede ogsaa at faa Skolen anerkendt som Gym
nasium. Knud Strunge blev desvæ rre i sin 
kraftigste Alder bortreven  af en ondartet Lun
gebetæ ndelse, der tog saa mange af Byens 
kraftige, yngre M ænd i V interen 1938.

D ernæst kom mer det nye E lektricitetsvæ rk, 
der først laa paa Fabriksvej; men da saavel 
Bygningen som tildels ogsaa M askineriet blev 
forældet, blev V æ rket i 1934 opført paa sin nu
væ rende Plads.

Sidst ligger saa „Vestergaardsm inde", op
rindelig Knud Christians Gaard i Gade; den 
blev i sin Tid fly ttet til sin nuvæ rende Plads 
af Hans Chr. M adsen. Her boede i mange Aai 
Søren V estergaard, der i flere A ar var M ed
lem af Landboforeningens Bestyrelse, senere 
Formand, og endelig K reditforeningsrepræ sen
tant indtil sin Død.

Gaarden har siden væ ret i J. Chr. Jørgen
sens Besiddelse; den bræ ndte i 1930. Nu er 
Gaarden solgt til Kl. A. Klausen fra Foersum; 
der var bortsolgt en stor Del af Jorden. Kir- 
kegaarden ligger Øst for. Paa Sydsiden af Vej
en, hvor tidligere de to Gaarde laa: Hans Chri-
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stians og Knud Christians i Gade, blev i 1912 
anlagt den store Forevisningshave; den er op
rettet af Landboforeningen og Borgerforenin
gen. Dens Leder i de første 11 A ar var under
tegnede. Siden er den blevet drevet af den 
dygtige og ihæ rdigé Mads Jensen. Bækken 
strømmer langs Sydsiden, og her har Byens 
Børn deres herlige Badested om Sommeren. Li
ge overfor E lektricitetsvæ rket blev i 1935 op
ført det store tidssvarende Alderdom shjem . 
Bygningsstil og Beliggenhed kan der tvistes 
om; men at de gamle her har faaet et godt, 
sundt og hyggeligt Hjem, hvad jo var For- 
niaalet, er uom tvisteligt; der er anlagt en ret 
stor Have.

Her ligger saa V andinspektør H jerks sm uk
ke Hus med den store, kønne Have. H use, er 
bygget i 1905. I 1904 blev bygget en Villa, 
„Home", til fhv. Statsrevisor M adsen Mygdal. 
Nu ejes og bebos H uset af pens. Førstelæ rer 
Jørgensen. Her har vi den gi. „Klostergaard" 
vel omtrent, hvor den oprindelig laa; det blev 
købt af Simon Skaarup i 1888, og beboes nu af 
hans Datter og Svigersøn Skom ager Poulsen. 
Saa ligger her „Klostergaarden", bygget af 
Branddirektør m. m. S. P. Sørensen, nu ejes 
den og beboes af hans Søn, K aretm ager K. Sø
rensen.

Paa H jørnet af Skolegade og Storegade lig-
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ger Landm andshotellet, der gennem Tiderne 
har væ ret »beboet af adskillige; det blev i 1898 
køb af gi. Jesper Larsen, og det blev i 1904 
overtaget af Sønnen, unge Jesper Larsen, hvis 
Enke endnu ejer det; J. Larsen døde i V inte
ren 1938. Landm andshotellet er bygget i

Nu er vi altsaa ved Bækken, og det varede 
en Tid, før Folk fik Mod til at bygge i Syd, 
idet der var Engjord næ sten helt op til Dam- 
gaards og N. E. Sørensens, og det var i Mid
len paa begge Sider af V ejen fuldt af dybe 
M oradshuller, hvor der b lev  stanget mange 
Aal. Det er sandsynligt, at Bækken her har 
gjort e t Sving mod Syd i æ ldre Tider, og saa 
senere er re tte t ud, mulig da den nye Lande
vej blev anlagt og Broen bygget. Den første, 
der byggede Syd for Bækken paa Østsiden var 
Chr. Frandsen i 1892. Han startede her et Øl
bryggeri og en ø lhandel; siden drev han en 
Tid en Sodavandsfabrik. Senere har han haft 
forskellige kom m unale Forretninger. Samtidig 
blev N abohuset bygget; det ejes nu af P. Bro, 
der her driver en 01- og Sodavandsforretning. 
I ???? byggede J. A. Pedersen sit store, anse
lige Hus, hvor han driver en Snedker- og Tøm
rerforretning. D ernæst kommer de to Huse, 
der er byggede, hvor de dybeste M oradshuller 
var paa denne Side af Gaden; det er bygget af 
Teglvæ rksejer A lbert Christensen, Foersum,
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og afdøde M urerm ester Mads Jensen, hvis 
Børn endnu ejer Huset. Det andet Hus ejes nu 
af Drejer Gram; det er dette Hus, hvor U nder
grundens Upaalidelighed har voldt de største 
Ulemper.

Paa H jørnet af Storegade og K irkevejen lig
ger Damgaards sm ukke og velholdte Hus, op
ført af J. Damgaard. Her laa tidligere „Niels 
M ølsvend"s gamle Gaard, hvor Ejeren be
gyndte den første Kolonialhandel ved Lande
vejen. „Niels M ølsvend" — Niels C hristensen 
— var ikke nogen særlig dygtig Handelsmand, 
hvad han ogsaa villigt indrømmede; men han 
havde i mange A ar en m eget dygtig Karl, A n
ders Barslund, — gi. Urmager K jelstrups Svi
gerfader — og det var særlig ham, der v a re 
tog Handelen udadtil. Udsalget i H jemm et 
blev derim od passet af „Niels M ølsvend "s 
dygtige Kone, „Kirsten M aria M ølsvend", en 
Søster til den lige overfor boende Søren Chr. 
Nielsen. Men da K irsten M aria tillige skulde 
passe sit Husvæsen, havde hun altid meget 
travlt. Kom der en Kone lidt læ ngere udefra 
og forlangte et Pund Kaffesager — Bønner, 
Cikorie og Sukker — et Pund Skraatobak og 
en Flaske Brændevin, saa svarede Kirsten 
M aria som Regel: „A haar m isæn saa travlt; 
men sæt dig nier, saa skal a snaar faa æ 
Kand kogt". Hun var nemlig m eget gæstfri
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og gavmild mod baade store og smaa. Bu
tikken var den alm indelige Dagligstue med 
en Dragkiste og et Skatol, hvis Skuffer saa 
indeholdt de forskellige Handelsvarer. Der 
stilledes jo ikke saa m angesidige Krav den
gang. Senere har G aarden jævnlig skiftet Ej
er, indtil J. Damgaard overtog den.

Paa V estsiden af Landevejen var der — 
som foran fortalt — kun Bager Hansens, ja, 
og saa naturligvis Kroen. Tarm Kro ejedes 
ved Landevejens Anlæggelse af gi. „Pæ Boj- 
lesen", hvis ene Datter, Sine, blev gift med 
Hans C hristian i Gade, af deres Sønner skal 
næ vnes nu afdøde Jens Chr. Hansen og Køb
mand Gade Hansen, Skjern. Den anden af P. 
Bojlesens Døtre, Elisabeth, blev gift med Chr. 
Sm edegaard; de havde vist en kort Tid Tarm 
Kro, men solgte den og købte Lundenæs.

P. Bojlesen havde som H usbestyrerinde en 
Slægtning, „gammel Bigel", der baade var me
get dygtig og tillige slagfærdig, naar det til
træ ngtes. Tarm Kro var da en ret stor Land
ejendom, og „gi. Bigel” havde jævnlig Besøg 
af Om egnens Smaam andskoner, der altid blev 
vel forsynet baade med Mad og Gaver. Der 
boede da en Familie i et lille Hus paa N ørre
marken, „Niels Sille og Else M arie Sille"; Ko
nen besøgte ret jæ vnlig  „gi. Bigel", og hun 
valgte gerne Tiden ind mod Middag, for da
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var det jo M alketid og Spisetid, og saa van 
kede der jo gerne baade M ælk i K anden og 
Middagsmad. Else M arie havde da tit sin lille 
Dreng, Hans, med. Saa var det en Dag, da 
„gi. Bigel" havde gule Æ rter med rigeligt Sul 
til; da kom Else M arie ogsaa lige til Middag 
med en Kande og lille Hans, og de blev som 
sædvanlig bedt med „te Unnen". Lille Hans 
spiste ret rigelig af Flæsket og Pølsen til de 
dejlige Æ rter; men han spiste intet Brød til, 
saa siger „gi. Bigel" til ham: Du ska misæn 
væn dej te o edd not Brø te di Mad, Dreng"! 
Hertil svarede Hans om gaaende: „Nej, de ka 
a fo hjem".

De æ ldre kan sikkert huske Hans under 
Navnet: „Gris Hans", et N avn han fik, ikke 
fordi han var særlig „griset", men fordi han 
var fast H jæ lper paa Stationen ved at læsse 
Slagtegrisene af V ognene og over paa Bane
vognene. Han havde den Ejendom, som senere 
Thomas M ouridsen har haft.

„GI. Bigel" var som sagt baade en m eget 
dygtig og tillige en m eget proper Kvinde; men 
hun taalte heller ikke, at nogen drog dette i 
Tvivl. Dette fik et Par vigtige Handelsm ænd 
at føle en Dag. De kom ind og forlangte en 
god Æ ggekage med Flæsk, og saa føjede den 
ene noget brøsig til: „Men vi vil helst ha lidt 
Skidt i"! „GI. Bigel" blev vred, men sagde
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ganske rolig: „Væ saa gue o sed nier, saa 
skal i nok fo et" ! En Tid efter dæ kkede hun 
Bord og serverede en dejlig stor Æ ggekage 
med Flæsk og dertil Snaps og 01; men saa 
kom hun tillige med en Tallerken med lidt 
Fejeskarn paa og satte  ved Siden af, idet hun 
sagde: „Væ saa gue, no ka I sjæ l kom Skidt 
i a tter Behaag, faa de brugger vi ett her"! •

Foruden de to Døtre havde P. Bojlesen og- 
saa en Søn, der købte Råbjerg Kro; „Niels 
Pæ jesen i Rabjerre".

Hvem der købte Tarm Kro af P. Bojlesen 
eller af Kr. Smedegaard, ved jeg ikke bestemt, 
men det var vistnok en M and fra Varde, 
„Niels Christian o æ Taarre", og det var sik
kert ham, der byggede Stuehuset om og lagde 
det i Østsiden i  Flugt med den ny Landevej; 
der blev saa anlagt en Keglebane langs det 
gamle Stuehus mod Syd.

Senere ejedes Kroen i en længere Aarræk- 
ke af Enken „Madam K jæ r”, en meget dyg
tig og energisk Dame, der baade betjente Gæ
sterne godt og tillige holdt god Orden og 
taalte ikke nogen Støj eller Spektakkel. Blev 
G æ sterne for højrøstede, eller det kom til 
Skænderi, kom M adam K jær straks fra Køk
kenet og slog nogle Slag med en Kno i Bor
det, og Støjen dæm pedes straks.

Tarm Kro har jo gennem Tiderne havt man-
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ge Ejere; men her skal endnu kun næ vnes et 
Par, der hver paa sin Vis har havt større Be
tydning, nemlig Hestbæk, en Broder til Niels 
Sørensens afdøde Hustru M argrethe, og saa 
Jens Beck, der senere blev gift med den dyg
tige Pige Hansine, der efter sin M ands Død 
selv ledede den store Forretning i flere Aar. 
I hendes Tid blev Spiritusbevillingen ned
stemt. Efter Jens Beck blev  N avnet „Tarm 
Kro" æ ndret til „Becks Hotel", der i 1923 blev 
købt af nuvæ rende H otelejer Jørgensen. Tarm 
Bank har ladet opføre en ret tiltalende Byg
ning, som blev paabegyndt i Sommeren 1938 
og taget i Brug i Begyndelsen af 1939. Banken 
har hidtil havt sine Lokaler hos Isenkram hand- 
ler Brink Nielsen, en Søn af afdøde Skomager 
N. Nielsen.

Dernæst kommer K jelstrups Urmager- og 
Guldsmedeforretning, der nu delvis er over- 
gaaet til Sønnen J. Kjelstrup.

M anufakturhandler S. I. N ielsens Fader, 
Kbmd. Chr. Nielsen, begyndte sin Forretning 
i 1863, hvor nu Sadelm ager N ielsen bor; men 
i 1870 købte han Ejendommen, hvor nu S. I. 
N ielsen fo rtsæ tter Forretningen. Han har se
nere ladet Huset ombygge og m odernisere, 
saa det nu frem træ der i en ret tiltalende Skik
kelse. Her ligger saa G. M ikkelsens ret store 
M øbelforretning, som han har drevet gennem
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en lang A arræ kke, samt M orten Nielsens Sko
tøjsforretning, som han fortsæ tter efter sin 
Fader.

Her ligger ogsaa den i mange Aar af Skræ d
derm ester Pedersen drevne H erreskrædderi, 
der nu er overgaaet til en af Sønnerne.

Tarm Stole- og Møbelfabrik.

Paa H jørnet af Storegade og Fabriksvej lig
ger M agnus H ansens Kafé og paa dens Grund 
ligger „Borgerhuset" opført, hvor der nu er 
Biografteater.

Sidst paa samme Side ligger afdøde Mads 
Henriksens Bolig og Kontor og lige overfor
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det store Fabrikskom pleks: „Stole- og M øbel
fabrikken", der blev oprettet i 1902 af M. H en
riksen og M. Madsen, der oprettede sit nuvæ 
rende Savskæreri i 1900. Den store M øbelfa
brik ejes nu af Fabrikant Lercke. Tarm og 
Omegns E lektricitetsvæ rk laa ligeledes her 
indtil 1934, da det som om talt blev fly ttet til 
Skolegade. De gamle Lokaler ejes nu af Sadel
mager Kr. Kirkegaard, der her driver en For
retning særlig af polstrede Møbler.

Paa H jørnet til Storegade byggede Esmark 
i 1909 det anselige Hus, hvor han i mange 
Aar havde „Flensborglager". Nu har Tarm og 
Omegns Brugsforening Lokale i Forhuset. 
Lund Polvsens Hus er bygget i 1911, og der 
har han siden drevet Træhandel, der dog nu 
er betydelig udvidet.

Det ret store Hus derved er bygget i 1900 
af S. Chr. Pedersen (Sønderskov); han drev i 
en A arræ kke forsk. Forretninger, ligesom han 
ogsaa drev en hel Del Ejendomshandel. Huset 
skæ nkede han til Kommunen, vist med den 
Tanke, at der skulde væ re Alderdom shjem . 
Siden 1893 er det beboet af Bankdirektør H. 
Jessen Hansen, der her driver en Korn- og 
Foderstofforretning. I en anden Lejlighed er 
der gennem mange A ar drevet Garn- og Bro
deriforretning af Frk. M athilde Thomsen.

Um iddelbart indtil Bækken ligger Kbmd.
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Thom assens Hus, hvor der gennem A arene er 
drevet Købm andsforretning, sidst af I. C. N iel
sen.

I 1893 byggede Smed M orten N ielsen "gi. 
M orten Jøssen" — H uset sydfor Bækken med 
Sm edevæ rksted i Kælderen. Det blev saa købt 
af A. Nielsen, der i mange A ar drev Slagteri
forretningen. Hans Enke solgte Huset til Gdr. 
Hans Povlsen — en Sønnesøn af gi. Hans 
Povlsen — hvis Svigersøn, Slagter M ikkelsen, 
nu har Forretning der. Saa har vi Skræ dder
m ester H. M ikkelsens ret betydelige Forret
ning, som han nu har drevet i en lang Aar- 
række.

Lige overfor Drejer Grams og M. Jessens 
Huse ligger Cigar- og Bladhandler S. Jensens 
Forretning. Dette Hus er ogsaa bygget paa et 
af de vanskeligste Steder med dybe Morads- 
huller, saa der ogsaa m aatte foretages omfat
tende Bundsikringer og stor Opfyldning.

I 1914 byggede S. D. Nielsen sit Hus og star
tede en K olinialforretning; han havde tillige 
et ikke ubetydeligt Landbrug. Efter hans Død 
i 1935 fortsatte hans Enke, Fru Bolette N iel
sen, Købm andsforretningen, men Landbruget 
er nedlagt.

Paa H jørnet af Storegade og Lønborgvej 
ligger M aler og M usiker N ygaards Ejendom, 
som ved hans Død overtoges af hans Enke,
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der nu heir en ret betydelig Tandteknikerfor
retning. Kr. N ygaard overtog i sin Tid Forret
ningen efter sin Fader, N. Nygaard, der lige
ledes var M aler og M usikker.

Paa Lønborgvej ligger H. Sønderbyes store 
Mølle- og M øllestensfabrik, opført 1904. Den
ne Virksomhed er gennem  Tiderne vokset sig 
stor og stærk, saa den nu er landskendt og 
meget søgt. To af Sønnerne tager nu Del i For- 
îetningen. Der forhandles tillige alle forskel
lige Landbrugsmaskiner. En af Sønnerne, Erik 
Sønderby, driver en ret betydelig G artnerfor
retning paa en Del af Ejendommen.

Paa Lønborgvej ligger ogsaa A tterm anns 
Stolefabrik og Johs. M adsens D rejerforretning, 
der nu drives af Enkefru Madsen.

Stolefabrikken er bygget i 1907, og Johs 
M adsens Forretning i 1927.

Paa H jørnet af Lønborgvej og V ardevej lig
ger Gaarden, der nu ejes af N. E. Sørensen, 
der overtog den i 1921 i Forening med sin 
Broder, S. J. Sørensen, efter deres Fader, Niels 
Sørensen, der nu bor paa M øllebakken. Han 
havde overtaget G aarden efter sin Fader, Sø
ren Chr. N ielsen fra Baunbæk. Da var det en 
mindre Ejendom, hovedsagelig købt fra „Mads 
Hallums" Gaard. Søren Christian drev tillige 
en Del Fiskeri. Der købtes Tid efter anden 
mere M ark og Eng, saa det blev en ret bety-
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delig Gaard, og Niels Sørensen drev i mange 
Aar en ret betydelig Vognm andsforretning.

I 1923 handlede Brødrene N. E. og S. J. Sø
rensen af, S. J., der var gift med J. Damgaards 
Datter, købte saa en Gaard i Gad'bjerg. Der 
er fra G aarden solgt mange Byggegrunde langs 
V ardevej: A. A tterm ann har bygget et ret 
stort A utovæ rksted  næ rm est Gaarden; der
næ st ligger M urerm ester Hansens Ejendom; 
han har ogsaa bygget det yderste Hus paa 
denne Side, hvor nu pens. Skovrider Fischer 
bor. Endvidere er bygget Teknisk Skole i 1914. 
Denne Skole er nu delvis bygget om og mo
derniseret, saa den nu frem træ der som en mo
derne Skolebygning. M urer Hansen er ogsaa 
T ilsynsførende ved V andvæ rket samt Afløser 
og O pkræ ver for E lektricitetsvæ rket.

O verfor Teknisk Skole ligger Tarm Kom
muneskole, opført 1901, en tidssvarende Skole, 
der efter Tilbygning og Udvidelse svarer til 
Tidens Krav. Pens. Lærer Jørgensen, der kom 
til Tarm 1889, havde her sin Gerning som Før
stelæ rer, indtil han i 1927 tog sin Afsked. Han 
var tillige Sogneraadsform and fra 1898 til 1927. 
Lærer Jørgensen  begyndte her som Lærei \ 
den gamle Skole, der endnu ligger paa sam
me Sted. Den første Lærer ved denne Skole 
var Lærer Rasmussen, en meget dygtig og 
kundskabsrig Mand, om hver der sagdes —
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og med Rette —, at han var m indst 50 Aar 
forud for sin Tid. Han var Lærer her i 37 Aar, 
til han døde.

Paa H jørnet af S tationsvej og Baunbæksvej 
Jigger M artinus N ielsens store Tøm merhandel 
— oprindelig grundlagt af om talte Sabro. Se
nere har Tøm m erhandelen væ ret i fleres Be
siddelse, f. Eks. Bøtker fra 1881, da han solgte 
den til I. P. Jensen, der havde Forretningen 
til 1926, de sidste Aar dog i Forbindelse med 
den nuvæ rende Ejer, der selv overtog den i 
1926.

Paa Skjernvej ved Siden af B aneterræ net 
blev der i Krigsperioden — 1914— 18 — op
ført en Korntørringsanstalt, vistnok særlig le
det af Mads H enriksen og Chr. Sønderskov; 
men senere blev den overtaget til anden Brug. 
Paa Skjernvej ligger en Del ret kønne Huse, 
f. Eks. Læge Reinholt N ielsens smukke Bolig, 
ligesom Cem entstøber S. Vindings ret kønne 
Hus m. fl.

Paa H jørnet af Skjernvej og V ejlevej blev 
der i sin Tid af Brødrene C hristensen bygget 
det Hus, hvor nu Kbmd. Kl. O lesen bor.



S l u t n i n g .

Kommer man nu en Sommerdag ad V ejlevej 
eller ad Lønborgvej ind mod Tarm, tegner 
Byen sig m eget smukt med sine grønne Træer, 
sit sm ukke K irketaarn og sine mange Vind
møller — der dog desvæ rre nu er forsvundet 
paa en næ r — som en m eget køn, sammen 
bygget lille By, flankeret af sine fire „For 
s tæ d e r”: Vardevej, Skjernvej, V ejlevej og 
Lønborgvej, og omgivet af det veldrevne Land
brugsland med de mange velbyggede og vel 
holdte Gaarde og Huse med de veldyrkede 
M arker, der trods den ret tarvelige Kvalitet 
giver smukke Afgrøder.

Tarm Bys tidligere Opland er jo nu til alle 
Sider stæ rk  beskaaret, og dog synes det, at 
de forskellige V irksom heder i Byen klarer sig 
m eget godt.

Hvem der har set og kendt Tarm By i Halv
tredserne eller endog i H alvfjerdserne i forrige 
A arhundrede og først saa den igen nu, vilde 
jo næppe forstaa, hvordan denne Udvikling 
kunde væ re foregaaet i et saa forholdsvis kort 
Tidsrum. Dertil har dog sam virket flere for
skellige Faktorer, hvoraf særlig kan nævnes
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den stæ rke Udvikling af Trafikforholdene 
først Banen midt i Halvfjerdserne, der jo skab
te de mangfoldige Stationsbyer, saa Cyklerne 
der ligesom gjorde alle A fstande kortere, og 
sidst, men ikke mindst, den stæ rk t udviklede 
Biltrafik, der endog truer med at blive en ret 
farlig Konkurrent til Banerne baade hvad 
Gods- og Personbefordringen angaar. Hertil 
kommer saa den store Udvikling, der fra H alv
femserne til vor Tid er foregaaet paa Landbru
gets Omraade. Tid- og kraftsparende M aski
ner, bedre Dyrkningsforhold, bedre Korn- og 
Frøarter, bedre H usdyr o.s.v., alt dette medfø
rer jo saa stæ rkt udviklet Byggeri baade hvad 
Avls- og Beboelsesbygninger angaar, ligesom 
Levefoden paa Landet er bleven betydelig for
øget.

Alt dette m edførte jo selvsagt betydelige 
Salgsmuligheder for Byerne.

Ogsaa paa andre O m raader har den hurtige 
og livlige Trafik sat sit tydelige Spor, f. Eks. 
med Hensyn til Udslettelsen af Dialekterne, 
hvad der efter min M ening er et stort Tab, 
sprogligt set. Tidligere var det tydeligt, at 
Skjernaaen i gamle Tider har dannet en skarp 
Sproggrænse mellem „Hardsyssel" og Nørre 
Horne Herred. Dersom de henfarne nu kunde 
have set Cyklerne, Togene, Bilerne og Flyve
m askinerne fare af Sted, vilde nok nogle have
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sagt som Per M artin i Vallund, da han saa 
Toget fare forbi uden synlig Drivkraft: „De 
her gaar et rele te, de æ Døvlens V æ rk".

Ja, nu har jeg søgt i korte Træk at tegne 
et Billede af Tarm By og Omegn i Fortid og 
Nutid; hvorvidt det er lykkedes, maa andre 
bedømme! Eventuelle Fejl — særlig hvad 
A artal og lignende angaar — maa jeg bede 
undskyldt, da det i alt væ sentlig t er skreven 
efter Hukom m elsen uden trykte eller skrevne 
H jælpekilder!

Tarm, i Februar 1939.

P. H. GEJEL




