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Forord
6. Oktober 1911 begyndte Tarm Bank sin Virksomhed og kan saaledes i
Aar fejre sin 50 Aars Fødselsdag.
Maalt med vor historiske Tidsregning er 50 Aar ikke det helt store
Spand af Tid. Vi aldre husker jo godt Bankens Start og synes ikke, det er
saa forfardelig lange siden. Men udviklingsmassigt — isar teknisk — maa
vi vist erkende, at netop dette Tidsrum repræsenterer en U'dv i klin g større
end nogen tidligere tilsvarende Periode.
Den starke Fremdrift, der da er sket, har sat sit Prag overalt i vort
Land, og Tarm By og Egn danner i saa Henseende ikke nogen Undta
gelse.
1 de forløbne 50 Aar er Byen vokset starkt takket vare en forøget Han
delsvirksomhed, der isar har gjort sig galdende indenfor Bilbranchen,
samt at der gennem Aarene er etableret en efter Byens Størrelse stor In
dustrivirksomhed. Amtssygehus og Gymnasium har ogsaa sin Del af Æren
for Byens Trivsel og Vakst.
Ingen kunne for 50 A ar siden se, at By og Egn stod foran saa stark en
Udvikling. Alligevel var der dengang vaagne og fremsynte Mand, som
forstod, at skulle Erhvervslivet tilgodeses paa forsvarlig Vis, maatte Tarm
By og Egn have sin Bank. Og der er i Dag Grund til at takke de Mand,
der dengang tog Initiativet til Oprettelse af Tarm Bank.
Fra en beskeden Begyndelse med en Aktiekapital paa 60.000 Kr. er
Banken nu efter den sidste Udvidelse af Aktiekapitalen naaet frem til det
10 dobbelte nemlig 600.000. Bankens Balance og Omsætning er steget i
Forhold hertil. Reserver er opsparet saaledes, at de i sidste Regnskab ud
gjorde 854.000 + ret vasentlige Beløb som er hensat til eventuelle Tab.
De grundlæggende og væsentligste opgaver for Banken er at modtage
opsparede Midler til Forrentning og paa fornuftig Vis søge dem anbragt
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til Gavn og Støtte i Erhvervslivet. Jævnsides og i Tilknytning hertil føl
ger adskillige andre Opgaver mange af vejledende Art.
Banken kommer paa den Maade til at optræde som jeg synes den skal
nemlig som en Tjener og Formidler for sin Egns Befolkning.
Gennem de svundne 50 Aar er der efter saadanne Retningslinjer gjort
Forsøg paa at udfylde det Behov der var for en Bank. Og et Jubilæums
ønske skal være, at Tarm Bank ogsaa i Fremtiden maa kunne opfylde de
Krav, der stilles til den, saa den kan medvirke til sin Bys og Egns gode
Trivsel.
N. C. N IELSEN

Det mærkelige navn
TARM

ved vestjydsk folkemaal er foruden stødet en ubevidst
trang til at trække ord og stavelser sammen til det mindst mulige.
Man lægger blot mærke til dagligdagssnak mand og mand imellem. Eller
man kan ta et danmarkskort for sig og tælle efter, hvor mange enkelt
stavelses stednavne, man kan finde langs Vestjyllands gamle farveje mel
lem Kongeaa og Limfjord.
Sig, Tarm, Skjærn, Lem, Vemb, He, No, Bur, Sir, Naur o.m.fl. — Den
stedkendte nikker vidende. Den fremmede forundrer sig og smiler: for i
remse lyder det nærmest som en kogende vællingegryde, der bobler, naar
alle disse korte lyde stødes ud.
Mange, maaske de allerfleste, af disse enstavelses stednavne har engang
i tiden været toleddet, hvad gamle former fortæller os. Gennem mange
vestjydske slægtleds brug er disse stednavne stødslidt ned til det mindst
mulige — som rullesten i strandkanten faar alle kanter slebet af-------Et af de ejendommeligste af disse enkeltstavelses stednavne er bynavnet
Tarm i Egvad sogn, Nr. Horne herred. Mange har prøvet at gætte sig
frem her for at finde en troværdig forklaring. De fleste er gaaet ud fra
som givet, at navnet oprindeligt har været toleddet, uden at nogen dog
har kunnet finde sikker løsning — Saa længe sprog- og stednavneforskerne
gaar uden om navnet uden at vove forsøg paa en tydning, fordi vi endnu
t særkende

E
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kender for lidt til navnets ældste former, da gør lægfolk klogt i at vise til
bageholdenhed her — Et kan vi dog med nogenlunde sikkerhed fastslaa:
Bynavnet Tarm har ikke nogen tilknytning til indvortes dele hverken
hos mennesker eller dyr!
For 100-150 aar siden blev det brugeligt at skrive Tårum. Det blev
maaske velmenende gjort for at »pynte« lidt paa navnet, og det lød ret
tilforladeligt. Der er i Vestjylland som ogsaa i det øvrige land en del sted
navne med endelsen -um: Forsum, Aadum, Aanum, Risum, Madum —
Uden tvivl er -um en ældgammel bøjningsendelse (dativ pluralis), som
angiver byens plads eller tilhørsforhold til den omgivende natur: Ved
aaen, tæt ved engen, i risene o.lg.
De, der maaske i breve, skøder og gamle papirer godt hundrede aar til
bage i tiden, finder bynavnet Tårum, maa vi desværre bedrøve med, at
navnet i denne form er et kunstprodukt. Tarm er ikke noget -um navn,
hvad navnets ældste former viser.
Det hidtil ældst kendte brevskab, hvor Tarm nævnes, er i et pantebrev
af biskop Peder i Ribe af 31. Oktober 1347, hvor der (paa Latin) nævnes
et landbosted Tharmæ.
Kun 3 aar senere dukker bynavnet Tharmæ igen ud af middelalderens
mørke: D. 12. Marts 1350 udsteder de fire jydske bisper et brev til alle
sognepræster i Jylland, hvorved ridder Lave Rød med samt hans med
skyldige lyses i kirkens band, fordi han har plyndret Ribe kirkes gods
forskellige steder i Vestjylland, bl.a. i Tharmæ i Ekwad sogn ...
Ud fra denne ældste skrivemaade: Tharmæ, forsøger dr. Oluf Nielsen
en tydning, idet han gaar ud fra, at ordet Tharmæ eller Tharm er det
samme ord som det oldnordiske Thrømr, hvortil svarer en dansk form
Thram, der betyder en rand eller kant — maaske randen ud mod aaen
eller kæret? — dr. O. N. mener, at bogstaverne r og a saa i tidens løb er
ombyttet, hvilket ikke er ukendt inden for sprogets udvikling, herved er
saa formen Tharm fremkommen.
Helt sandsynligt lyder tydningen ikke, men saa længe vi ikke har noget
mere overbevisende at holde os til, maa vi dermed indtil videre lade os
nøje.

Lisaa gammel som a vej! AD GAMLE VEJE TIL VESTJYDSKE SOGNE
Tarm saaledes dunkelt og vanskeligt at tyde, da er det
let at finde gode og gyldige grunde for byens geografiske plads:
Møllebækken med dens engdrag, de store engstrækninger ud mod Skjærnaaens strøm. Og ikke mindst det vigtige vejknudepunkt paa den store
Nord-Syd gaaende vej ru te, hvor denne vover den vanskelige overgang
over Skjærn aa og Tarm kjær.
I aarene 1732-35 føres en langstrakt proces mellem amtmand Teilmann
til Skrumsager og ejeren af Lundenæs ang. vedligeholdelse af broer og
vase over aa og kær, og et af tingsvidnerne vidner bl.a. i denne sag:
»... Det er saavel udenlands som indenlands noksom vitterligt og be
kendt, at en stor Landevej af uhrgammel Tid, saakaldt Herrestræde har
været og fremdeles bør være over Tarm Kjær ...«
En landevej af uhrgammel tid — Herrestræde — det vil sige hærfolke
nes vej. Det er, som selve den ældgamle vestjydske hærvej faar mæle og
taler til os gennem dette gamle tingsvidne.
Hvor gammel er saa dette »herrestræde«? vil kanske nogen spørge. Og
vi kan kun svare med det gamle mundheld: Lisaa gammel som æ vej! Det
r bynavnet

E
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Det ældste kendte billede af Tarm fra 1866.

er højeste form for ælde, almuen ved: Det, ingen kender udspring eller
alder for — Saa gammel er netop den vestjydske hærvej.
Langt oppe mod Nord i Vendsyssel, Thy, Mors, Salling, Viborg sprin
ger vejene ud. Som smaabække, der bugtes og stadig vokser, rinder de
fremad for at samles i den store strøm: Det bliver her ved det gamle vej
knudepunkt og markedsstævne, Holstebro.
Herfra stævner saa to ældgamle vejruter mod Syd: En østlig over Agerfeld, Ravnsbjerg, Brejning, Hanning og Marup. Og en mere vestlig rute
over Ulfborg, Røgind, Råbjerg, Dejbjerg for saa igen at grenes sammen
og i samling vove overgangen over Skjærnaaens brede strøm og det endnu
mere frygtede og ilde anskrevne Tarm kjær.
De gamle vejes spor er nu de fleste steder slettet ud under dyrket mark.
Kun navnet dukker stedvis frem af mindet, saaledes som det fordum er
nævnt: Studevej — Drivvej — Kongevej — Tingvej. Hvert navn rummer
en tid og nævner en færdselsart.
Men om nogen har lyst til et kort stykke at følge disse ældgamle spor,
hvor saa mange slægter og skæbner er draget frem, da kan man blot oppe
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C.ammel billede fra Tarm.

paa Dej bjerg bankes brede sydskraaning søge ud Vest for den nuværende
landevej, og her i lyngheden vil man finde spor ved spor, furet ned i
lyngbunden, nogle endda dybt slidte hulveje, der vidner om stærkt slid
gennem lange tider. Og tæl saa efter, om du har tid! 81 eller 83 sidelø
bende vejspor over et crk. 1 km bredt bælte. Kendtes det gamle spor for
ringe med huller og helder, saa flyttede man blot ud til siden og sled et
nyt spor ned i lyngsværen — der var jo plads nok!
Lad saa være, at enkelte af disse vejspor kanske er gamle hovveje slidt
til Dejbjerglund? Der bliver endda vejspor nok til at vidne om lange ti
ders færdsel her ad denne ældgamle farvej mellem Sønder og Nør — Ret
ningen her paa Dejbjerg banke er let nok at fatte: Det er ned mod over
gangsstedet over Skjærn aa.
Rent umiddelbart kan det synes mærkeligt, ja, fast utroligt, at man i
meget gammel tid, da man var nødt til at fare gennem vadesteder i de
vandløb, der kom paa tværs af eens vej, har valgt en vigtig alfarvejs over
gangssted helt her ude ved aamundingen, hvor aaen er bredest og mest
vandrig. Men ikke desmindre er det en kendsgærning, at den gamle adel-
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vej eller herrestræde fra alders tid har haft overgangssted her i nærheden,
hvor Skjærn bro senere blev, og siden i tiden først vasen og senere lande
vejen byggedes over Tarm kjær.
Ved Lønborggaard var der engang i tiden vadested gennem aaen. Og
den gang fjordens udløb var omtrent ud for aamundingen, mærkedes
tidevandet helt op forbi Tarm. Ved ebbetid var den gang et kørested
uden om aamundingen fra Stauning til Vostrup.
Hvordan og hvor overgangsstedet har været til de forskellige tider, har
vi nu kun vage formodninger om. Vi kan kun holde os til den kendsgærning, at de gamle veje fra Middelalderen — ja, meget tyder paa fra Old
tiden, har haft et vigtigt overgangssted her over Skjærn aa og Tarm kjær.
Slap man velholden over strøm og sump til vejkrydset Syd for aaen,
den velhavende bondeby Tarm eller Tharmæ, da spaltes vejene igen ud
mod forskellige sogne og bolav: Een gaar mod Vest, »om ad æ Vester
so wnn til«, en anden mod Øst mod sognene ind ad i landet.
Men den egentlige vej, den store udfærdsvej sønderud, fortsætter sin
kaas mod fjærne maal. Ogsaa denne vej deles lidt Nord for Egvad kirke
i to sideløbende vejruter med kun godt en mils afstand — hvorfor, kan
vi kun gætte os til.
Den vestligste rute fulgte samme strækning, hvor den nye landevej
byggedes i 1844-46: over Brorsbøl, Lyne, Starbæk, Sækbæk til markeds
pladsen Varde eller videre ud over Alslev hede (hvor fredede vejspor
endnu ses) til det ældgamle udskibningssted Hjærting.
Begge disse Syd-Nord gaaende vej ru ter er tydeligt oldtidsveje med hel
ligsteder og rækker af gravhøje langs sporene. Selv om den østligste af
disse to ruter først er gaaet ud af brug, er den arkæologisk og sagnhisto
risk ikke den mindst spændende. Sagn, fund, sammenhæng med egnens
historiske opbygning særtegner denne østlige rute som den ældste.
Ogsaa de fra vejkrydset, Tarm, i Øst og Vest gaaende veje har ældes
hævd. De er kyst-, eng- og mølleveje, hovveje og gamle færdselsveje, der
knytter Nørre Herreds 10 sogne sammen.
Selve Nørre Herred er i Middelalderen rykket ud af sin oprindelige
sammenhæng: det store Horne Herred mellem Skjærn aa og Varde aa,
en god del af det gamle Varde Syssel. Omkring 1325 deltes dette vidt
strakte herred i Øster, Vester og Nørre Horne herreder. Og et kgl. re
skript af 13. Marts 1688 fastslog, at Øster og Nørre Horne herreder sam-
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Eguad kirke.

med med Nørholm Birk skulle lægges under en fælles herredsfoged og
under Lundenæs Len. Det var den ældgamle sysselinddeling, som hermed
sloges i skaar.
Siden laante rigsstyret den tyske amtsinddeling. Og i 1794 flyttedes
igen omkring med herrederne. Øster Horne herred lagdes til Ribe amt.
Men Nørre Horne herred tildeltes Ringkjøbing amt og knyttedes efterhaanden paa forskellig vis til Bølling herred, saa de fordums modstillede
herredsstammer paa hver sin side af det brede aaløb og det gamle stammeskel nu er samhørig i retskreds og valgkreds og meget andet. —
Hver af de 10 sogne inden for Nørre herred har sin gamle romanske
kvadderstenskirke og sit særpræg, der virker skel mod udensogns folk.
Det udprægede hedesogn Hoven havde ikke blot store hedestræknin
ger, men ogsaa aaløb, engdrag og mølledam. Og Hoven blev gennem
kvindehøjskolen eller vinterlærerinde-seminariet med dens to dygtige
forstandere: først K. Kristensen og siden Østergaard, et kulturmidtpunkt
for store dele af Vestjylland.
Byen og sognet Oddum ligger oppe paa sin frodige bakkeø, saa her er
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Aadum andelsmejeri.

fra gammel tid gode gaarde og driftige fremskridtsfolk, som ogsaa har
evnet at nytte nytidens driftsformer. Sammenhængen med de gamle slæg
ter knyttes her ved sognets 120 gravhøje og med runestenen ved kirkens
sydmur. Runerne melder:
»Torulf satte sten efter Toke Tokesøn, den udmærkede. Gud hjælpe
ham!«
Denne sten taler ud fra en mærkelig brydningstid med trosskifte i vor
folkestammes tilværelse. Paa andre samtidige runesten i andre egne læ
ses som afsluttende signeformel: »Thor vie disse runer«.
Egvad sogn faar fra gammel tid sit præg fra den store vej ru te og vejknudepunkt Tarm. I nutiden har Blaakilde Ungdomsskole afløst mølle
drift og møllefærdsel. Og de mange driftige virksomheder i Tarm har
yderligere fremhævet dette vejkryds.
Kører man med vejen fra Tarm imod Vest — om ad æ Vestersown til
— da oplever man det vestjydske land saa stærkt og særpræget som faa
andre steder, skiftende fra lyngskrænter og sandmarker til grønne eng
drag og havehegnede gaarde med frodige hvede- og bygmarker omkring.
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Den gamle købmandsgaard i Aadum.

Op over Bølbanke, og vi er oppe paa det højdedrag, som gaar i eet
med den bakkeknude, der som et forbjerg skyder sig ud i aadeltaet. Her
oppe knejser Lønborg kirke, hvidkalket og langtlysende, som vartegn for
mange sogne inde i landet og sømærke ude paa havet.
Den vejfarende med lidt tid tilovers bør unde sig selv udsynet her
oppe fra kirkebanken, faa steder finder vi den saa vid og egenartet: man
ge sogne indad i landet. Og mod Vest Holmslandsklits takkede bælte og
bag ved igen Vesterhavets blanke stribe. Og nedenfor kirkebankens
skrænt ligger Skjærnaa deltaets vældige græsflade bredt ud.
De med fantasi kan jo prøve at forestille sig, hvorledes det ad aare vil
se ud her, naar det store landvindingsprojekt med uddybning, inddigning, afvanding gør disse store engflademaal til frodigt pløjeland: roe-,
byg- og hvedemarker. — Hvor længe varer det mon, før der her mellem
Tarm, Lønborg og Stauning ligger nye store gaarde og bolav — Om der
da til den tid er fordel og fremtid ved at dyrke den danske jord? —
Den store gaard med de mange forblæste træer hist henne i kanten af
engfladen er Lønborggaard, i Katolicismens tid i Ribe bispens eje. Gaar-

17

Salomon J. Frifelt

s

Lønborg kirkebanke set ude fra engene.

den har efter sigende 1 td. Id. eng til hver dag i aaret. Det var noget, der
i ældre tid vejede til, da engen var den egentlige værdimaaler for en
gaards værd.
Mellem kirken og Lønborggaard har i tidlig Middelalder ligget en
kongsgaard — Om baggrunden for baade kongsgaard og bispegaard her
i Lønborg fortælles i et senere afsnit. —
Langs Vostrups og Hemmets fjordstrand vokser nu frem fra Skavenhus
og Vest paa en hel række af sommerhuse, hvor byernes fortravlede folk
søger sig et lille frikvarter i en vild og fri natur, der forhen havde raaderet over store dele af Vestjylland, men nu maa søges i afkroge ved strand,
klitter og plantage.
Ogsaa Hemmet har sit eget præg saavel som sine nabosogne. Kirken
har den mærkværdighed, at taarnet her, ligesom ved Sdr. Bork kirke, er
bygget ved kirkens nordvestside.
Hemmet by har gennem den sidste menneskealder udviklet sig til en
venlig tiltalende lille by med nybygget skole og nyt, smukt alderdoms
hjem — Byens og sognets nyeste fremskridt skete Fredag d. 9. Juni 1961,
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SÄ

Hovedbygningen paa Lønborggaard.

da Tarm Bank aabnede et kontor lige over for hotellet. Hans Østergaard
og fru Mona Brasen leder kontoret. Ogsaa i Sdr. Vium aabnede banken
samme dag et nyt kontor hos grd. Marius Andersen.
De to Bork sogne sønder og nørre, er maaske de af herredets sogne, der
fra naturens side er mest egenartede. Her er magre sandmarker og fed
dyb plovjord med gamle gode gaarde. Det, der stærkest præger tilværel
sen her i disse sogne er dog naboskabet til klitlandet mod Vest og til de
vældige engstrækninger sydligst i Ringkjøbing fjord: Værnet og Tip
perne.
Disse marskenges historie gennem de sidste 2-300 aar i sammenhæng
med de skiftende udløb fra Ringkjøbing fjord er en beretning om natu
rens overmagt, om sandflugt, stormfloder, sandets vandring ind over
enge og dyrkede marker. Men ogsaa vidnesbyrd om menneskenes kamp
mod en utæmmet natur og om slægtleds udholdende striden for at rejse
værn mod blæsten og sandet. Dige og plante!
Gennem slægtleds ihærdige stræb lykkedes det at binde sandet og ind
vinde nyt england: Værnet (omkr. 1200 ha), der blev en slags fælleseje
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for folkene i de sogne i Nr. herred, der havde andel i arbejdet for at ind
vinde og sikre Værnengene.
Den nordlige del af enghalvøen: Tipperne (omkr.450 ha) ejes af sta
ten og er udlagt som fuglefristed, med et enestaaende fugleliv.
Men langt mere nærværende end at læse eller tale om Værnets og Tip
pernes tilblivelse, er en tur ud i dette mærkelige england. Køre paa hø
vogn fra Fahlen kro den halve mil gennem det lave fjordvand over til
Værnet — kører eller sejler man frem? — Eller opleve det helt ud even
tyrlige ved aftenstid at gynge paa et hølæs den samme vej tilbage!
For aar tilbage var høslætten afgørende for vestjydsk bondebrug. Langs
alle bække og aaløb i alle sogne bjærgedes hø, naar slæt var inde. Men
høslætten ude paa Værnet og Tipperne var den hjemlige høslæt mange
doblet i hølæs, i fælles og festligt arbejde og i de milslange veje, der
kørtes ved dag og nat!
Vil man ha en oplevelse, som sjælden glemmes, da kravler man til
tops paa klitten Store Mjøl og ser sig svimmel i det vældige udsyn over
land og hav: Det flade, grønne england med store flokke af græssende
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Fra Sønder Bork by.

kvæg, om sommeren et herligt land for lugie, ved efteraarstid for jæ
gerne — Og langt ind i landet skimtes smaabyer og hvide kirketaarne.
Ud imod Vest ser man hinsides Gøddelstrømmen over takkede klitkamme
langt ud paa havet, hvor hvide sejl skrider, og en dampers røgfane træk
kes ned bag kimmingen.
Den, som har oplevet udsynet fra Store Mjøl, vil altid i sit sind for
nemme noget stærkt og sælsomt stort i et bortgemt minde, hvis de to
Bork sogne, Fahlen kro, Æ Kast eller Store Mjøl nævnes. —
Sdr. Vium sogn har fra gammel tid hovedgaarden Viumgaard, nu en
større bondegaard. I de senere aar er sognenavnet vandret landet rundt,
fordi det er sammenknyttet med hedeopdyrkningen paa Tingheden,
hvor i løbet af faa aar 54 nybyggerhjem er vokset op. Det bliver spæn
dende at se, om disse hjem i de kommende aar kan fortsætte som bonde
brug eller de bliver en ny form for arbejderhjem? —
Lyne sogn har megen nyopdyrket hede, en mindesten for Morten Eskesen og blandt sognefolkene et stærkt sammenhold om folkelig og faglige
opgaver.
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Et af herredets mindste, men ogsaa bedste sogne er Strellov. Fra gam
mel tid har man vittigheden om, at i Strellov har man kun eet fattiglem
— og han har penge paa rente!-------Vi har nu fartet ad mange sogneveje gennem det hele herred for i korte
glimt at opleve lidt af det vestjydske land. Og igen vender vi tilbage til
vort udgangspunkt: vejkrydset Tarm, hvis udspring og alder ingen ved,
men hvis samhør med den ældgamle alfarvej og udfærdsvej synes ind
lysende.
... En vej af uhrgammel tid, saakaldet Herrestræde ...
Derfor kan vi, om nogen fritter os ud om byen Tarms alder og ud
spring uden vold mod datering og tidsregning sige:
Lisaa gammel som æ vej!

Byen og broen og kjæret
SAMMENHÆNG MED GAMMEL TID

vigtige og farlige overgangssted, hvor den gamle alfar
vej krydser kjær og aa, fik byen Tarm sin plads. Her var tydeligvis
brug for et herberg. Og her var masser af engs græsning til kreaturhold
for gode bøndergaarde.
At der ogsaa før i tiden for hundreder af aar siden var gode levemulig
heder her, tvivler ingen om, naar man hører, at Ribe bispestol ejede en
gaard her i Tarm, siden ogsaa en tid Tarm vandmølle — Gejstlighed og
kongemagt evnede altid, da de var samfundets stærkeste magthavere, at
finde frem til de mest værdifulde og indbringende ejendomme.
Og baade bisper og konger var tydeligt nok ikke uvidende om de for
dele, denne afsides vestjydske egn havde at byde paa.
1 Lønborg oppe paa banken lidt Vest for kirken laa fra ældgammel tid
en kongsgaard. I Valdemar Sejrs jordebog nævnes 1231 Lønæburgh. Si
den i tiden dukker saa Lønborggaard frem. Omkring 1340-45 ved vi, at
gaarden ejedes af biskop Jacob i Ribe. Og gaarden forblev i Ribe bisper
nes eje, indtil den ved reformationen lagdes under kronen.
I Tarm ejede Ribe bispen baade gaard og vandmølle. Og ude ved aaen
byggedes tidligt kongens faste borg: Lundenæs. To kongsgaarde og to
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bispegaarcle langs Skjærnaaen paa en strækning af kun godt en mil! Det
kan nok friste os til at spørge om grunden til, at netop denne egn syntes
at nyde særlig gunst hos de høje herrer?
Vist har det sine grunde, hele tre endda, om ikke flere: De store eng
drag langs Skjærnaaen gav det bedst tænkelige grundlag for stort kvæg
hold, for studefedning og handel.
Her i Skjærn aa var fra gammel tid rigets bedste laksefiskeri. Helt fra
kong Niels crk. 1121 gav Set. Knuds kirke i Odense 6te parten af fiske
riet i Lønæburgh, og siden fremefter i tiden nævnes laks som en vigtig
del af den skatteskyld eller landgilde, der maatte udredes af gaarde og
byer her langs Skjærn aaens yderste løb.
Laksefiskeriet er fra gammel tid kongens. Ved køb eller mageskifte
overlodes en part til bispen. Baade kongen og bispen havde deres laksegaarde, og hver især vogtede de nøje over, at modparten ikke her nød
uretmæssige fordele. Jævnligt kom det til retstrætter og proces mellem
de to stærke gaarde: Lundenæs og Lønborggaard, saaledes i 1667 — 1669
— 1729 ang. laksefiskeriet i Skjærn aa.
Bønderne langs aaen stred samlet og udholdende gennem et par hun
drede aar for at hævde gammel tingret og adkomst til en ringe del af
det rige fiskeri. Især Tarmboerne stod stædige paa deres ret, endda over
magten: Konge og bisp, lensmand og fogder, var indlysende. Selvfølgeligt
endte den lange strid, som den maatte ende i en tid, da bøndernes ret
blev mindre og mindre.
Kun i smug ved nattetid kunde nu Tarmboerne og deres fæller i Bøl,
Kyfling og Vostrup bjerge sig lidt fersk laksemad og endda under stadig
trussel om opdagelse med strenge straffe: Hundehul, træhest, slaveri.
I mørke nætter er der ude i engene og Tarm kjær udkæmpet drabelige
slag mellem fiskende Tarmboere og lensmandens folk, hvor det tit gik
paa livet løs — I et tingsvidne af 11. August 1665 hedder det saaledes:
»... At i tidligere tider er mange derover (fiskeri Skjærn aa) bleven
skudt og beskadiget og med fængsel og anden straffælclighed derover
kommen til skade ...«
Med magt eller list stred begge parter for at hævde en forskellig rets
opfattelse. En ejer af Lundenæs hittede saaledes paa at nedramme pæle i
aabunden med paasømmede leblade for at ødelægge smugfiskernes net.
Men trods opsyn, store bøder og straf er der ingen tvivl om, at Tarm-
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boerne stadig i ny og næ har bjærget en laks eller to. De har ikke opfat
tet det som fisketyveri, snarere som hævdelse af gammel ret.
Jo, studene og laksen var to vægtige grunde til, at magthaverne sikrede
sig jordegods og byggede faste gaarde netop her. Maaske endda den tredje
grund var den mest afgørende: Det vanskelige og krævende overfartssted
over Skjærn aa og Tarm kjær for den store alfarvej: Herrestræde, Drivvej,
Studevej, Tingvej, Kongevej, med hvilket navn den til forskellige tider
og paa forskellige strækninger nævnes —
Ogsaa historiens stærke hændelser og blodige hærtog er draget frem ad
den gamle vej. Vi kan blot mindes den tragiske hændelse i 1513, der for
altid har fæstnet denne vej og Tarm kjær i historien.
Det var kong Hans, der nævnte aar overværede en bispevielse i Ribe.
Her fra agtede han sig til Aalborg, hvor han havde stævnet rigets stormænd sammen. Kongen drog da mod Aalborg ad den vestjydske hærvej,
rimeligvis over Varde med kongsgaarden Vardehus, maaske videre over
barfreden i Lunde og kongsgaarden i Lønborg? Mest troligt dog har han
fulgt den lige vej fra Varde mod Tarm.
De, der har lidt kendskab til Middelalderens vejnet, undgaar ikke at
undre sig over, at kongen ikke i stedet valgte vejen over Foldingbro for
saa ved Asbo og Bække at støde til den store midtjydske Hærvej mod
Viborg.
Men kong Hans drog altsaa ad den vestjydske vej, hertil har han vel
haft sine grunde, og det viser os denne vejs vigtighed i datiden.
Og saa ved vi alle, hvordan det gik: Kong Hans mødte sin skæbne i
uføret i Tarm kjær. Lad os fortælle det med historikeren Hans Svannings ord fra 1561:

»... En Dag paa Rejsen yar der Højflod af Vesterhaff over et Vadested
der, som Skjærn Aa løber ud i Stranden, kaldet Tarm Kjær. Engene og
alle lave Steder var fyldte med Vand, saa Landevejen var skjult ... Kon
gen befol stedkendte Mænd at føre sig ad den af Vandet skjulte Vej.
Han kom ogsaa lykkelig over Vejen og kom ind over Kjæret, hvor han
til Hest fulgte den Mand, som gik foran ... Da traadte Hesten i et Hul,
saa Kongen styrtede af Sadlen, og før nogen kunde komme ham til
Hjælp, kom han ganske og helt under Vandet og var udi stor Livsfare,
men blev dog tagen op og baaren ind i Tolderens Hus ved Broen. Der
blev gjort Ild paa, og hans Klæder trukne af ham. Da han her sad ved
Ilden for at faa Varmen, fik han en stærk Feberrysten. Men intet kunde
afholde ham fra at drage videre ...«
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Trods kukleryslen og feber drog kongen videre for at naa Aalborg til den
fastsatte tid. — Og saa gir vi igen ordet til den gamle historiker:

»... Hans Sygdom formerede sig mere og mere, indtil Gud kaldte han
nem d. 20. Februarry 1513 ...«
Kun 11 aar efter drog igen en at historien skæbnefærd ad den samme vej.
Det var i 1534 under Grevens Fejde, da især de jydske bønder rejste sig
imod adelens og de tyske junkeres overgreb og for at udfri Chr. d. 2den
af fangenskab. Borgere og bønder havde i fællesskab stormet og afbrændt
Vardehus. Gengældelsen lod dog ikke længe vente paa sig. Den holsten
ske junker og feltherre Johan Rantzau med sine tyske landsknægte kom
sidst paa aaret over Kolding til Varde, hvor han let adsplittede den lille
bondehær paa 4-500 mand. Saa gik det i ilmarch ad Hærvejen mod Nord
til Tarm og Skjærn. Her havde en lille bondehær samlet sig Nord for
aaen for at værge broen.
Men Rantzau lod sine vaabenøvede folk storme broen. Mod de pans
rede knægte og deres skydevaaben magtede de i vaabenbrug uøvede bøn
der ikke at holde stand.
For den holstenske feltherre kun en episode. For alle de faldne bønder
og deres hjem var det verdens undergang. Og undergang var det for bon
destandens frihed og menneskeret i mere end halvtreclje hundrede aar
herefter!----Broen over Skjærn aa? Hvor længe har der været bro her?
Vi ved, der i Grevens Fejde blev kæmpet om broen som et afgørende
pas mellem Sønder og Nør. I beretningen om kong Hans’s vanheld næv
nes ligeledes broen og tolderens hus. Det mest sandsynlige er, at der alle
rede langt tilbage i tiden har været bro her, i hvertfald over hovedstrøm
men. Men ingen kan i dag med nogenlunde sikkerhed datere det første
forsøg paa brobygning her.
Det er forstaaeligt, at en saa vigtig bro, der er afgørende for færdselen
ad den store alfarvej og udfærdsvej, tit nævnes i de gamle kongebreve.
Kong Kr. d. 2den gav 1515 lensmanden paa Lundenæs, Ejler Brydske,
befaling til at holde Skjærn bro vedlige, hvorfor der til kronen skulde er
lægges en brotold af hver vogn 1 Ski. af 4 øksne 1 Ski. af en hest 1 Hvid,
af fodgængere 1 Hvid, af 6 svin 1 Ski. —
I et kongebrev af 9. August 1529 fra Fr. d. 1ste forbydes det bromanden
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at tage bropenge af stiftsskriveren og af kongens tiendelam! — Det er
sikkert især overgrebet paa den kongelige lammesteg, der har givet aarsag til kongebrevet! —
Efter den ulykkelige krig, som 1628 hærgede landet, klager bromanden
1630 over, at han ikke kan betale den akkorderede afgift — »da Køb
mandshandel og Studedrift paa nogle Aars Tid har været nedlagt ...«
Han faar tolden eftergivet for I Aar.
Er det vanskeligt at holde broerne vedlige og enes om, hvem vedlige
holdelsen paahviler, hvad de mange processer gennem tiderne vidner
om, da er vasen (vejen) over Tarm kjær ikke mindre vanskelig at holde
istand eller naa til enighed om.
At bo nær et vejkryds har sine fordele, men ogsaa sine skavanker. Ikke
mindst i ufredstider, naar hærstyrker drager ad vejen og gør tilværelsen
utryg for de nærmestboende. Men ogsaa i fredstid stiller vejen sine krav.
Saaledes klager bønderne i Egvad sogn 1643 over, at de dagligen har
arbejdet ved Tarm kjærs reparation, og de kræver, at bønderne i Løn
borg birk, der bor i samme herred, maa tilholdes at være dem behjælpe-
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lig, baade naar Tarm kjær findes brøstfældig, og ligeledes gøre ægter
(kørsel), naar rigens raad eller kongens bud kommer forbi ...
At bygge og vedligeholde denne vase over Tarm kjær var i hine tider
ikke saa lige en sag og krævede pligtarbejde af mange sognes bønder. I
1683 kræver saaledes en kgl. befaling, at vasen skal gøres 14 sjællandske
alen bred — »... med fuldkomne store og dybe Grøfter ved Siderne og
med Velt og Grønjord ved Siderne sat, og midt paa med Sand, Grus, Sten
og Liung opfyldt og jævnet, med en Pæl mellem hvert Sogns Skifte til
skel sat saa og til at køre efter i høje Vandflodstider-------- «
Formentligt er denne crk. 1 fjerdingvej lange vase færdigbygget omkr.
1690.
Ret længe magtede denne med møje opbyggede vase dog ikke at modstaa de skiftende vandfloder. Allerede 1707 klagedes der over vasens og
broernes tilstand. Særlig rytterbønderne i Tarm er ihærdige i deres kæremaal til lensmanden og kongen — »... De rejsende kan ej uden Livsfare
komme frem ad Vasen for Huller og hølslagne Pøtter til største Skade og
Fordærv. Engen vorder opkørt og ødelagt, saasom alle kører udenfor og
hjælper sig frem, hvordan de kan ...«
Tarmfolkene klager ogsaa over, at de maa lade meget af engene staa
ubjærget, for vasen er saa daarlig, at de vanskeligt kan køre høet fra
engen — »... Hvem der er Aarsag derudi, at Rytterbønderne lider saadan Skade, maa den tilsvare, det vedkommer ...«
1661 solgte kong Fr. d. 3dje Lundenæs til de to brødre v. Ueffelen, her
med fulgte Skjærn bro, der nu kom i privat eje.
I 1731 indsendte amtmand Kristian Teilmann til Skrumsager en skri
velse til kammerkollegiet, hvori han klager over de store ulemper, det
medfører, at der ved Tarm kjærs søndre ende i Egvad sogn ingen bro
findes, hvilket foraarsager, at naar der er højvande, maa rejsende under
tiden vente i flere døgn paa at komme over, ja, der kan nævnes eksemp
ler paa, at folk er druknet ude i kjæret ...
Amtmanden fik nu kgl. ordre til at lade optage tingsvidner om den
store vejs alder og brug. Herved fremkommer mange værdifulde vidne
udsagn, der særtegner færdselen her ad den ældgamle vejs vanskeligste
overgang.
Et vidne fortæller saaledes, at for ungefær 5 aar siden druknede en
mand fra Holstebro her i Tarm kjær. Og for endnu flere aar siden skete
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det for en mand fra Horne, da han vilde udkøre med sit skattekorn til
Amtstuen, væltede han i vasens bløder og blev saa fortaget paa kornet,
at han maatte føres op til Tarm by, hvor han kort efter døde ...
Alle disse vidneudsagn melder om vejens ælde, den stærke færdsel,
samt vejens daværende slette tilstand, og de blev aarsag til, at amtmand
Teilmann 1733 fik kgl. befaling til at »forfølge sagen ved lands lov og
ret«, hvilket ogsaa førte til, at broen omsider blev bygget — vistnok af
ejeren af Lundenæs.
I 1849 afløstes den private ejendomsret til Skjærn bro for ialt 11.454
rd. 81 ski.
I første del af 1840erne indledes bygningen af den nye landevej mel
lem Varde og Ringkjøbing. Under et stærkt tøbrud med isdrift i Marts
maaned 1845 væltede de to krøjbroer. I tilknytning til den nye landevej
byggedes derfor 3 nye broer, den længste over et nygravet aaleje.
Nu er farten endeligt lagt fri, saa den uhindret kan stryge over det
forhen berygtede og frygtede Tarm kjær og det tredelte aaløb. Her hvor
saa mange farende folk gennem tiderne har stridt sig frem gennem vejens
bløder og sump og sat livet paa spil for at naa over.

En landsby under udviklingens lov
FRA BONDEBY TIL STATIONSBY

al udvikling og trods alle forholds mærkelige forandring i ny
tiden, saa er Tarm i dag, hvad byen fra alders tid var: et vejknude
punkt og vejkryds, hvor mange vejes færdsel samles og formidles.
Markedsstævneplads blev der aldrig her som ved Holstebro og Varde.
Og plads for en købing med handel og tusk og sejlbar havn var der heller
ikke tale om her.
Men en god bondeby særtegnet ved bispens gaard. Og et bedested for
vejens farende folk, som især krogaard og vandmølle tog sig af — Det er
Tarm bys særpræg fra gammel tid.
Og siden i en hastigt vekslende nytid er saa bondebyen ved vejkrydset
vokset ud, først til stationsby og sidenefter til en driftig forretnings-, in
dustri- og skoleby, alt i en rivende udvikling.----I den første matrikulering 1683 nævnes Tarm by med 1472 gaarde, 3
bolshuse kaldes Krages, 19 bolhuse og 5 gadehuse foruden Tarm vand
mølle og Tarm bispegaard med mølle, der ikke var i markfællesskab med
byen.
Man lægger mærke til de mange bolhuse og gadehuse. Folkene her har
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vel lor en del ernæret sig ved fiskeri. I tilknytning til den store vej har
der sikkert ogsaa boet postkørere, fragtmænd, handelsmænd, studedri
vere og andre, hvis næring laa paa landevejen.
At Tarm Bispegaard var en god bondegaard, siger sig selv — ellers var
den næppe i bispens eje! Dens skatteskyld til kronen var aarlig 1 td.
smør. Ved Reformationen blev gaarden som alt andet kirkegods inddra
get under kronen 1536. Men 6 aar efter blev gaarden forlenet til biskop
Iver Munks søn, Frands Iversen, paa livstid. I 1683 var der ogsaa mølle
til Tarm Bispegaard.
Ogsaa Tarm vandmølle er meget gammel. I 1461 var der om denne
mølle strid mellem biskoppen i Ribe og lensmanden paa Riberhus, Lud
vig Nielsen Rosenkrands. Hvor meget længere møllen gaar tilbage i ti
den, kan endnu ikke siges.
Til Tarm vandmølle hørte ogsaa en ret god gaard. 1863 beboedes den
af to mænd, den ene havde møllegaarden, den anden møllehuset. Omkr.
1850 var i en tilbygget fløj til møllen indrettet et priviligeret brænde
vinsbrænderi. Brændevinen herfra havde ry langt omkring — I et lille
hus lidt Nord for Ølgod kirke boede en ældre mand, Per Maae. Han
solgte om Søndagen basser og smaadramme til kirkefolkene. Hvis et
kvindfolk paa skrømt undslog sig for den tilbudte skænk, sae Per Maae:
Drik Du baresten, morlil! Det er bando en god dram! Den er brændt i
Tarm mølle, den faar Du ett undt af!----Tarm mølle brændte sidst i 1890erne, blev genopbygget, siden solgt til
Blaakilde Møllers fabrikker og blev ombygget, men er nu nedlagt.
I en forholdsvis tidlig tid blev postvæsenet ordnet med en fast rute
mellem Ribe og Ringkjøbing, derved blev der posthold i Tarm, hvorved
byens plads som vejknudepunkt yderligere fremhævedes.
De fleste rejsende blev den gang befordret med ekstrapost, og gaardmændene i Tarm havde pligt til at besørge kørselen. Turene gik paa omgang,
og kromanden, der forestod postholdet, førte en liste over turene. Naar
nr. 1 havde kørt, stod nr. 2 for tur og skulde dag og nat være parat til at
køre til Varde eller Ringkjøbing, saa snart han blev tilsagt. Havde den
rejsende selv vogn, lød tilsigelsen: Du skal i forspænd! Var det en lukket
vogn, krævedes der fire heste for, og endda var det strengt for de sølle
krikker at slæbe en saadan kasse!
Bygningen af den nye landevej med 3 nye broer 1845-46 varsler en ny
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Tarm vandmølle, omkr. 1905.

tid ind for Tarm by: Nu indlededes tilflytningen udefra. Den første
fremmede nybygger, der meldte sig, var en bager fra Skærbæk i Sønder
jylland. Han købte byggeplads, hvor han mente, den nye landevej kom
til at gaa. Men vejen lagdes langt udenom. En farver var mere forsigtig
han ventede med at bygge, til vejen var afsat.
En af de næste, der kom, var apoteker Rasmussen. Han havde forgæves
forsøgt at købe byggegrund i Skjærn. Men Skjærnfolkene slog kors for
sig: Ikke tale om, de vilde sælge jord til den slags dagdrivere. De havde
stoddere nok at føde paa i forvejen! — Og det var da noget, enhver kunde
fatte, at naar blot folk holdt sig til gammel hævdvunden skik og døde af
sig selv uden doktorhjælp, naar den tid kom, ja, saa var saadan een som
en apoteker da nødt til at gaa paa sognet!
Sognefoged Bojle Olesen i Tarm havde bedre indsigt i de ting, for han
var villig til at sælge til apoteker Rasmussen. Og da apoteket blev bygget
i Tarm, førte det med sig, at lægen flyttede fra Skjærn til Tarm. Læge og
apotek i samme by blev siden afgørende for, at sygehuset, der senere blev
amtssygehus, byggedes netop i Tarm.
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Tann sygehus omkring aarhundredskiftet.

Den samme apoteker Rasmussen var en alsidig mand og noget af en
opfinder. Han lod saaledes opsætte en telefonledning til Ølgod, hvor der
den gang intet apotek var. Paa sin ret store grund opførte han et savværk.
Og da han syntes, savskærerens kone havde for lidt at ta sig til, lod han
bygge et lille »Sygehus« paa samme sted, hvor det nuværende sygehus
ligger, saa kunde konen passe patienterne — hvis der tilfældigvis var no
gen i huset.
Da Rasmussen blev træt af at drive sit »Sygehus«, der mest brugtes som
isoleringssted for smitsom syge, overdrog han det til amtet.
Var udbygningen af landevejen med solide broer et vældigt fremskridt
for samfærdselen og dermed ogsaa for vejkrydset Tarm by, saa gav aabningen af den vestjydske længdebane 1875 et endnu større ryk bort fra
den gamle bondeby og ind i noget nyt forhen ukendt: Stationsbyen.
Og mens rydningsmænd og hededyrkere ude i de jydske heder og ud
marker stred for at vinde ny agerjord ind fra lyngheden og rejse nye
hjem, der med tiden blev til store røde gaarde, da stred i de samme aar
stationsbyens nybyggere: haandværkere og forretningsdrivende og senere
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arbejderne en lige saa udholdende’og sejg kamp for at bjærge udkommet,
holde sammen paa et lille hjem og maaske i det smaa og uænsede lægge
grunden for en ny virksomhed, der med aarene voksede sig stor og betyd
ningsfuld og kom til at gi udkomme til mange nye arbejderhjem.
Hvor der krævedes størst mod, udholdenhed og arbejdsindsats: hos ny
byggerne ude paa heden eller nybyggerne i de nye stationsbyer, det tør
vist ingen afgøre. Nævnes maa det kun, at fællesskabet i den lille by gav
en lunhed, som enerne omkring i de smaa hedehjem maatte savne.
Men baade her og der er tilværelsen i disse brydningsaar en haard kræ
vende landvindingskamp for alt det nye, der bryder paa og skal formes,
tit lige fra bunden af.
Selv de, der var med til at lægge grunden til det nye, var næppe selv
klar over rækkevidden af det, de prøvede at sætte i gang —
Tre mænd. Distriktslæge Kampmann, sagfører Jensen og købmand S.
Chr. Pedersen, fik 1887 dannet et aktieselskab for tilplantning af en del
hedestrækninger i Tarms omegn — Det er i dag de store plantager Syd for
Tarm.
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Tarm realskole, omkr. 1910.

De samme tre mænd dannede ogsaa i 1887 aktieselskabet »Tarm Real
skole«, som de i nogle aar drev ved skolebestyrer Gregersen. Siden solgtes
skolen til skoleforstander Madsen Mygdal, der drev skolen stærkt frem.
Efter Madsen Mygdal ejedes skolen en kort tid af forstander Frandsen, og
i en del aar var forstander Strunge ejer.
Tarm Realskole er dog ikke den første skole for voksne, der er forsøgt
i Tarm. Fra 1838 til 1877 var den dygtige og for al folkeoplysning ivrige
J. Rasmussen lærer ved Tarm skole og kirkesanger ved Egvad kirke. Læ
rer Rasmussen var stærkt optaget af naturfagene, især af Kemi. For at
kunne læse de videnskabelige værker paa originalsprogene lærte han sig
baade tysk og fransk. Han havde en sjælden evne til baade at tilegne sig
naturfagene og at videregive sin viden til andre i form af foredrag.
Flere gange havde lærer Rasmussen — hvad ikke var almindelig den
gang — med kultusministeriets støtte kursus i København bl.a. paa Groth
og Ørsteds kemiske laboratorier og dels privatundervisning hos professor
Julius Thomsen og professor Forchhammer, der gav deres elev de bedste
anbefalinger.
Efter et kursus i landmaaling og nivellering i 1864 begyndte lærer Ras
mussen en »Landboskole« i Tarm. Apoteker Rasmussen afgav husplads,
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og lærer Rasmussen underviste. Det var helt ud lysten, der skulde drive
værket for baade lærer og elever, for skolen blev drevet med de færrest
mulige udgifter og mindst mulige vederlag for husly, lys og varme og
undervisning.
Der er ingen tvivl om, at denne »Landboskole« har virket godt med til
den stedlige landboungdoms dygtiggørelse, netop da opdyrkningstiden
og den vanskelige overgangstid med omstilling af driftsformerne for alvor
satte ind.
Men skolen lod sig ikke fortsætte uden de to mænd, der bar den: Lærer
J. Rasmussen og apoteker Rasmussen.
Naar man i dag omtaler Tarm som »Skolebyen«, maa ogsaa nævnes
dette første forsøg her paa undervisning ud over den almindelige børne
skole.
Omtaler man udviklingen inden for Tarm by og omegn gennem de
sidste 100 aar, da undgaar man ikke at nævne disse to mænd med navnet
Rasmussen. Særtegnende nok har de ogsaa faaet deres sidste hvilested tæt
sammen :
I det nordvestre hjørne af Egvad kirkegaard er en bøjning, muligvis
resterne af en gammel gravhøj? Paa højens vestside finder man to grav
sten omtrent tilgroet. Øverst en granitsten med navnet:

APOTEKER N. E. C. RASMUSSEN
Født 19. Maj 1810. Død 30. Juni 1895

Og nedenfor helt tilgroet af grønne Tax og Tuja finder man en lille
marmorplade, hvor man med besvær kan tyde:
LÆRER JØRGEN RASMUSSEN
Lærer i Tarm i 39 Aar
Død 5. August 1885

Forhen to af egnens foregangsmænd og medarbejdere for folkeoplysning
og fremgang. Nu nærmeste naboer i den viede jord. —

Smaat kan blive større
FRA STATIONSBY TIL INDUSTRIBY
nsker man

Ø

at vide lidt om udviklingen inden for stationsbyen

Tarms rammer Ira aarhundredskiftet og til nutiden, da er der flere
veje at gaa.
Man kan finde frem en del statistiske tabelværker, folketællingsske
maer o.lg. Og tallene her fortæller jo i sig selv en del — Vi ser saaledes,
at i 1860 var der ialt i Egvad sogn 602 mennesker. 1 1911 er sognets ind
byggertal vokset til 1578.
I 1901 er der i stationsbyen Tarm 768 indbyggere. 10 aar efter, i 1911
er indbyggertallet vokset til 1018, og igen 10 aar længere fremme, i 1921,
til 1263 fordelt paa 221 husstande. Nu er vi inde i en periode, hvor der
bygges stærkt, for i 1930 er der i Tarm 344 husstande med 1310 indbyg
gere. I 1955 er byen vokset til 2112 ...
Men først naar der bag tallene høres navne og anes menneskeskæbner,
fornemmes arbejde og virksomhed, først da bliver tal og svundne aar
nærværende for os og fortæller os et og andet om udviklingens gang —
om smaat, der bliver større — Og da maa vi ha fat paa de gamle og høre
dem fortælle--------
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Tann Savværk og Slolefabrik omkring 1910.

Den, som gærne vil vide lidt om stationsbyen Tarm gennem de sidste
60 aar, gaar ikke fejl ved at gæste ejendomshandler Morten Madsen,
Skjærnvej i Tarm. Han har baade alderen, viden og hukommelse. Det er
rent ud imponerende, hvad denne 83 aarige mand kan finde frem af sit
mindelager: Navne, slægtsforhold, ejendomshandler, byggeaar, ejerskifter
ud over mange sogne! — Det er praktisk talt hele stationsbyens udvik
lingshistorie fra aarhundredskiftet og til i dag, man kan faa rede paa i
det lille hyggelige hjem paa Skjærnvej.
Morten Madsen kom til Tarm i 1902 og har prøvet en hel del i aarene
siden: kørt dagvogn, haft landejendom, arbejdet som murer, men dog
især i den længste tid været ejendomshandler og -mægler. Han har gen
nem disse aar ordnet et utal af ejendomshandeler, været velhavende og
til andre tider det modsatte, er kendt over store dele af Vestjylland, er
skattet for sin hjælpsomhed, for sit muntre sind og sin fortælleevne — og
saa kender han omtrent alle mennesker gennem 2 slægtsled over 3 her
reder!
Fra 1902-04 kørte Morten Madsen dagvogn for vognmand Niels Søren-
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Dagvognen til Nr. Nebel, omkr. 1912.

sen. Det gav 600 kr. om aaret — paa egen kost, selvfølgeligt, saa clet var
den gang omtrent lige saa godt som et lærerembede! — Niels Sørensen
havde en større gaard med 30 kreaturer, men en endnu større vogn
mandsforretning med 16 gode heste----... Tarm har altid været en lille sund by! — fastslaar Morten Madsen —
I de 60 aar, jeg kan huske tilbage her,har der ikke været en eneste virkelig
fallit. Selvfølgeligt har det knebet for een og anden at klare paragraffer
ne, ikke mindst da i 30ernes krisetid, det var en grim tid! Men folk her
har klaret sig igennem og holdt hjemmet oppe. Ja, og for mange er det
gaaet godt fremad siden — Vi har altid her i Tarm haft en solid haandværkerstand og dygtige forretningsdrivende ...
Det er morsomt at kikke ud over byen i dag, naar man har set det
meste gro frem fra smaat af. Hele gaden fra Lønborgvej og ned til Strøm
men er bygget siden 1900 — Ølbrygger Frandsen byggede ved Strømmen
i 90erne. Jo, det er godt med let adgang til vand, naar man brygger! Nu
er der vaskeri.
Den første telefoncentral i Tarm blev oprettet i Mouritzens ejendom
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Fa I've riga arden.

sidst i 80erne, der var kun 5-6 abonnenter til at begynde med. Landbo
hjemmet blev bygget 1888.
Tarm kro har vist altid været, den er lisaa gammel som æ vej, som man
siger. Der er handlet en del med den. 1895 solgte Hesbæch kroen til Jens
Becli, han var en dygtig mand og satte kroen godt i stil, det er rimeligt,
den som hotel i dag bærer hans navn. —
Ja, det er sikkert, de, der passer deres kram og er reelle og flinke mod
deres kunder, de skal nok klare sig, hvad enten de har et stort hotel eller
bare en lille biks at virke med —
Maren Bavnbæk fik bygget hus omkr. 1903 og fik aabnet en lille fedevareforretning, derfor fik hun tilnavnet, Flæsk Maren — Niels Sørensen
rystede paa hovedet og sae: Det dur sku ett, det der! — Men nogle aar
efter sae han: Det dut saagu alligevel, det der!
Anton Andersen begyndte mejeriet, og i 1904 solgte han det til andels
mejeri.
Jørgen Damgaard kom fra Horne og købte en af de vestligste ejen
domme i byen. Han kørte postvogn i en del aar. Engang havde han uheld
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Tarm kommuneskole. Byen set fra Syd (crk. 1910).

og kørte bommene ned her ved jernbaneoverskæringen. Det saa ikke godt
ud: Hestene og køretøjet inde paa skinnerne, og toget kunde naar somhelst tordne frem. Ledvogteren bandede og og kvindfolk skreg!
Hwa, hwa gør vi nu? raabte den mand, som var med.
Vi tar den næste bom med! sae Jørgen Damgaard roligt. Og det gjorde
de! Saa kunne toget køre, som det passede det.
Det var Jørgen Damgaard, der fik bil nr. 2 her i Tarm. Lars Larsen
(Post) var den første bilkørende her.
Fra gammel tid har der været tre manufakturforretninger i Tarm.
Chr. Nielsens, der nu ejes af manufakturhandler J. Dahl, er den ældste af
de tre; den havde i sin tid filialer i Ulfborg, Brande, Skjern, Nr. Nebel. —
Morten Madsens mor, der er født i 1833, købte sin brudekjole hos Chr.
Nielsen. Det er altsaa nu over 100 aar siden.
Chr. Nielsen fik en god forretning arbejdet op. Hans søn: Søren Jacob
Nielsen fortsatte. Han var i en aarrække formand for bankens bestyrelse.
Ogsaa Gravesens store manufakturforretning er begyndt i det smaa.
O. M. Gravesen kom hertil fra Esbjerg 1890 og begyndte med en strikke-
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maskine. Sønnen, Hartvig Gravesen, overtog forretningen 1915 og drev
den frem til en af de førende manufakturforretninger paa vestkysten. Og
han kunde mere end det. I 1933 blev han valgt til sogneraadsformand i
Egvad kommune. Og det blev faktisk et helt systemskifte for sognet og
byen, og virkede med til at fremme den udvikling, som nu fulgte.
I en lang aarrække havde førstelærer A. J. Jørgensen været sogneraads
formand. Han var en reel og samvittighedsfuld mand, god for sognet i
en tid, da det først og fremmest gjaldt om at spare og holde udgifterne
nede. Men tiden var løbet fra ham.
Nu fik vi i Hartvig Gravesen, en mand, der helt anderledes forstod ti
dens krav. Efter ham kom Brinch Nielsen. Og nu har vi M. Olsen, Ford
Olsen, som hans kendingsnavn er. De tre sogneraadsformænd har hver for
sig været dygtige og gode for by og sogn, fremsynede og i føling med ud
viklingen. De har deres store andel i den stærke fremgang, der har været
her den sidste menneskealder — Vi maa føje til: Ogsaa Tarm Bank har
sin store del af æren for fremgangen: Den kom i den rette tid!
Ja, det er morsomt at kikke lidt tilbage og se, hvor smaat indgangen
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har været til mange af de virksomheder, der er store i dag — og maaske
langt større om 10 aar?----Bygningssnedker M. Henriksen kom 1895 fra Skjærn til Tarm og be
gyndte en ny forretning her. I 1899 tog han saa fat paa at lave stole. Det
saa kun smaat ud i førstningen, men blev med tiden til noget større. Det
blev til den landskendte »Tarm Stolefabrik« under F.D.B.
I 1904 nedsatte en ung møllebygger, H. Sønderby, sig i Tarm og be
gyndte at lave kværne og møllesten. Ogsaa det blev med tiden til noget
mere, nemlig den store maskinfabrik H. Sønderby & Co., hvis maskiner i
dag ikke alene sælges over alt i Danmark, men ogsaa i stor stil eksporteres
ud over hele kloden. Man kan blot nævne Solus gødningsspredere, kvær
ne, landbrugsvogne.
Den unge smedemester Hans Sørensen overtog omkr. 1918 sin fars,
smedemester R. M. Sørensens forretning. Paa den tid lige efter første
verdenskrig begyndte flere at forsøge med centralvarmeanlæg i mindre
privathuse. Den unge Hans Sørensen var klar over, at her var et særligt
omraade med store muligheder. Han gik i gang med at installere een-
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larm gamle missionshus, hvor kirken nu ligger.

tralvarmeanlæg, han konstruerede et særligt godt een tral varmekomfur,
senere centralfyr og olieanlæg. Ved altid at levere samvittighedsfuldt og
omhyggeligt arbejde fik Hans Sørensen en stor kundekreds og en virk
somhed i stadig vækst. Det er i dag den landskendte fabrik for central
fyr og tankanlæg: H. Sørensen &: Søn.
I 1888 begyndte en karetmager S. P. Sørensen en lille virksomhed i
Tarm lige overfor den nye realskoles køkken. Pladsen var god paa mere
end een maade, den førte bl.a. med sig, at skolebestyrer Gregersens dyg
tige kokkepige flyttede fra realskolens køkken og over i det lille karetma
gerhjem og blev fru Sørensen.
Det var en stor vinding for baade karetmageren og hans forretning,
derfor gik det støt fremad — ogsaa for mere end arbejdet i værkstedet.
1898 fik karetmager S. P. Sørensen oprettet Egvad Sogns Sygekasse og blev
dens første formand. 1913 valgtes han til administrerende direktør for
»Den gens. Brandassurance Forening for Bølling Nørre Herreder«. Den
ne stilling fyldte han i 31 aar — samtidig med han passede sit haandværk.
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Tarm kirke.

Det var i en tid, da karetmagerhaandværket sygnede hen under udvik
lingens og bilernes haarde tryk. Heldigt var det da, at sønnen, Chr. Sø
rensen, kunde træde til og lede virksomheden ind i nye baner. Han for
stod, at er der ikke længere brug for træ til vogne, saa er der stigende
brug for karosserier til biler. Saa blev da karetmagerværkstedet til »Tarm
Vogn- og Karosseriværksted« med mange folk i arbejde og et godt om
dømme. Ogsaa i stillingen som direktør for Den gens. Brandassuranceforening afløste Chr. Sørensen sin far.----Noget af det, der præger Tarm by, er gymnasiet og amtssygehuset, og
den smukke kirke paa pladsen lige for Kirkegade, set nede fra Storegade
gir det et sjældent smukt og harmonisk billede.
Men i de aar fra aarhundredskiftet og op til 1912, da man i Tarm ar
bejdede for at faa bygget en kirke i byen, var det ikke forud givet, at
kirken kunde faa denne plads, for her laa missionshuset. Og det kneb at
finde en nogenlunde passende plads for den nye kirke, saa den ikke lige
som gemtes væk bag andre huse. Tarm by havde masser af plads til alle
sider — men ingen central plads for sin nye kirke.
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Da sae bankdirektør H. Jessen Hansen: Jeg vil gi 1000 kr. til at flytte
missionshuset, saa kirken kan faa den plads.
Saadan blev det. Og nu ser vi op ad Kirkegade med gymnasiet til højre,
sygehuset til venstre, og kirken midt i billedet, og vi sander: Det er
smukt! Og det er den rigtige plads for kirken.
Og langt mere, end nogen den gang kunne ane, har udviklingen formet
sig saaledes, at netop pladsen her blev Tarm bys centrale del. Realskolen
blev til statsgymnasiet: V.G.T. med smukke, monumentale bygninger og
med levende tilknytning til hele Vestjylland.
Amtssygehuset blev udvidet og stadig større. Og naar ad aare den store
6 etagers nybygning står færdig, vil der her ligge et hospital, som evner
at dække egnens sygehusbehov langt frem i tiden.
Og paa pladsen, valgt med omtanke: Kirken som det samlende midt
punkt.

Hvad skal vi med en bank?
DEN MAND, DER FØRST OPFANDT EN VEKSEL,
BURDE VÆRE HÆNGT

bondesamfund klarede man sig mest muligt uden
penge. Værdimaalere var jord og dyr, jordens grøde og haandens værk.
De enkelte dalere og skillinger, man fik hold i, gemtes omhyggeligt væk i
hængeskabet inde i alkoven, og nødigt slap man dem ud igen. —
De gamle Vestjyder skelnede nøje mellem Næreskillingen, Tæreskillin
gen og Æresskillingen —
»Næreskillingen« er det nødvendige til livets opretholdelse, til skyld
og skat til øvrighed og overmænd. »Tæreskillingen«, det vil sige spare
skillingen, vaagede man over og gav i arv. »Æresskillingen«, det var den
skilling, der gav selvhævdelse blandt ligemænd. Og, sae de gamle: Æres
skillingen maa helst ikke ligge nederst i pungen! Du skal ha den skilling,
der ærer dig, lisaa kær som den, der nærer dig!----Stadig øget samkvem mellem mennesker, og mere omfattende handels
omsætning udviklede møntsystemet som en let haandterlig værdimaaler.
For de, som ikke længere turde forlade sig paa hoseskafterne eller hænge-

I

det gammeldags
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skabet som opsparingssted, kom sparekasserne og bød sig til. 1 1810 kom
Danmarks første sparekasse paa grevskabet Holsteinborg. I 1870 var
kassernes tal vokset til 168 — Og tænk: saadan en kasse betalte renter for
de penge, man gemte væk i den!
Tarm og omegn fik sin sparekasse i 1889. Den gjorde sin gode nytte
baade ved at modtage folks opsparede penge og ved igen at laane disse
penge ud til dem, der manglede.
Men da udviklingen tog fart indenfor stationsbyen, havde sparekassen
ingen forudsætning for at klare det øgede behov for kortfristede laan og
kassekreditter inden for omsætningen.
En solid ledet sparekasse laaner penge ud mod pant i fast ejendom
eller med paalidelige kautionister. Den slags var det ikke givet ret mange
haandværkere eller handlende at fremskaffe med dags varsel, naar en
varesending krævedes betalt. Kortfristede laan, kassekredit eller veksler
laa uden for sparekassens virkefelt. Og den slags var det netop, man
haardt savnede.
Ganske vist forsikrede en haandværker, der havde prøvet tre, fire
vekslers skrappe krav, at med saadan noget døwlskab hængende over
hovedet, var der aldrig nær nok dage i en maaned — Den mand, der
først opfandt en veksel, burde ha været hængt! — Men alligevel: det var
den slags, man savnede, for at udviklingen kunde gaa frem.
Vist saa: var man haardt i knibe for kontanter, kunde man faa en
mand med og gaa til sagfører Jensen og der skrive paa en veksel og faa
et par hundrede kr. Vekselblanketten puttede sagfører Jensen i sin
skuffe, det var vist sjælden, den saa nogen bank — og lige saa sjælden, at
sagføreren led tab ved sine smaalaan — Men alligevel: det var kun nød
hjælp, hvor en bank helt anderledes var i stand til at fremme omsætnin
gen og gavne udviklingen.
En endnu levende Tarmborger, som ikke ønsker sit navn nævnt, for
tæller fra aarene omkring 1907-08, da der var godt gang i byggeriet i
Tarm:
— Jeg gik her neti gennem byen og kikkede paa de huse, der skød
frem. En lille forretningsmand var i gang med at bygge hus, men haandværkerne stod og drev paa byggepladsen uden at lave noget — Hør, siger
jeg, hvad staar I og kikker efter, er 1 kørt træt?
Nej, siger de, men vi har ikke raad til at arbejde gratis. Der er ikke
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flere penge her og vist heller ingen udsigt til, at Jørgen ka skaffe, hvad
der mangler. Hvad skal vi saa gøre?
Da jeg kom hjem igen, kom jeg til at tænke paa det standsede byggeri.
Det var skidt, dette her: en flink og arbejdsom mand, der blev slaaet ud,
haandværkere, der mistede arbejde og dagløn. Saa tog jeg og ringede til
Karl Gundesbøl i Vos trup, han stod den gang for Lønborg Sparekasse:
Saadan og saadan, kan vi laane 400 kr.?
Karl Gundesbøl var en rask mand, for han sae uden lang betænkning:
Du ka hente pengene i eftermiddag!
Saa kom der igen gang i byggeriet paa Jørgens hus. Men den gang
manglede vi en bank, og det gjorde vi faktisk hver dag i disse aar----Hvordan det gik manden med huset? — Jo, da han først var hjulpet
over klemherken, gik det godt for ham og hans familie, og det lille laan
fik han let klaret. Jeg havde saamænd helt glemt den lille episode, til vi
for nogle aar siden holdt guldbryllup, da fik vi sendt en fin krystalskaal
fra konen, hun var nu enke og havde solgt huset. Hun skrev, hun aldrig
havde glemt min lille haandsrækning, da det kneb for dem----Jo, en bank kan ikke godt undværes i et samfund, hvor der handles
og virkes ...
Det er ikke muligt nu at pege paa en enkelt mand eller en bestemt
lejlighed, der har fremsat eller fremmet tanken om en bank i Tarm. Men
tanken laa i luften i disse aar omkr. 1908-10, fordi man daglig maatte føle
savnet.
Troligt nok var det de mindre næringsdrivende, der oftest og stærkest
maatte føle savnet af adgang til kreditter og smaalaan — Skomager Mor
ten Nielsen husker fra sin drengetid, at hans far, skomager Niels Nielsen,
og kunderne paa værkstedet tit snakkede om, at en bank i byen ville være
el stort gode for erhvervslivet. De var dog ikke altid enige i denne sag,
for nogle paastod, at veksler, som en saadan bank arbejdede med, var
det rene djævelskab! Det var som en rævesaks, der klappede i, fik man
først fingrene i klemme med saadan noget vekselskidt, saa slap man al
drig ud af saksen igen.----En dag mødtes sognefoged Niels Debel og skomager Poulsen paa ga
den i Tarm. Ogsaa de kom i snak om det, der i den tid snakkedes om,
naar folk traf sammen i byen: en bank i Tarm.
Hø, en bank! — sae sognefogden med et foragteligt fnys — Hwa skal vi
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Den første dag i den nye bankbygning 1939.

med en saadan indretning her i Tarm. Den faar da aldrig en døjt at be
stille! Vi har jo vores sparekasse. Hwa ska vi saa med en bank!
Ja, ser du, sognefoged — sae Poulsen — hvis vi allesammen var stillet
lisom dig med en god slump grunker i sparekassen, saa var der ingen
brug for en bank. Men jeg har en veksel til hver uge i aaret, omtrent, og
vi er mange, der er saadan stillet. Vi skal nok sørge for, at en bank faar
noget at bestille----— Samme skomager Poulsen var en kendt mand paa egnen. Han be
gyndte som Venstremand, men gik over til Socialdemokratiet og var ved
mange valg opstillet som stemmetæller for dette parti. Han blev aldrig
valgt, men naaede at fejre 25 aars jubilæum som dumpekandidat. Trods
det mistede han aldrig sit gode humør og manglede sjældent svar.
En overgang var han medlem af skolekommissionen. Der blev lavet en
tilbygning til Tarm skole, bl.a. med toiletter. Kredslægen kom for at
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godkende, og han og Poulsen kikkede paa forholdene. Der var støbt en
dyb rende, hvor vandet nu og da skyllede ud.
Ja se, dette her er nu ikke saa godt — sae kredslægen — Sæt der falder
et barn i renden og bliver skyllet med ud? —
Pe! Pe! — sae Poulsen, som spyttede han en stump afbidt risptraad
ud — Det har vi ogsaa tænkt over, og vi tænker paa at binde en ruse for
enden af renden, den ka vi saa tømme hver aften og tælle efter, hvor
mange der er dumpet i den dag!-------At de mindre næringsdrivende i Tarm stærkt savnede en bank som
mellemled i deres omsætning, var dog ikke tilstrækkeligt grundlag til at
rejse en bankforretning paa. Dertil maatte kapital.
Men det var saa heldigt, at der i by og egn var adskillige forretnings
folk med baade kapital og stor omsætning. Vi kan blandt de, der var med
i arbejdet for Tarm Bank blot nævne enkelte: Tømmerhandler J.P. Jen
sen, Tarm. Boghandler A. G. Madsen. Købmændene C. Hahne Christen
sen, S. J. Nielsen, Hans Jessen Hansen i Tarm og J. P. Jacobsen, Aadum,
Godsejer E. Tranberg, Lønborggaard. Mølleejer J. Jacobsen, Hemmet.
Teglværksejer Albert Christensen, Forsom — De og mange af deres fæl
ler i by og egn savnede ogsaa en egns-bank, og de var villige til at tegne
de nødvendige aktier.
Og saa kom banken: A/S Tarm Bank.

Bank og bankraad
DET STIFTENDE MØDE DEN 23. JUNI 1911
at der forud for oprettelsen af Tarm Bank ikke blot er
drøftet og forhandlet mand og mand imellem, men der maa ogsaa
være afholdt forskellige smaamøder, mer eller mindre private, for at
lægge sagen tilrette.
Om dette forberedende arbejde, der formentligt har staaet paa et aars
tid eller to, findes dog hverken arkivalier eller overlevering. Ikke engang
i den grundigt førte forhandlingsprotokol for Tarm bys ældste forening:
Haandværkerforeningen, findes noget som helst om oprettelsen af den
nye bank, selv om dette nye led ind i byens virksomhed indlysende var
en hjælp for byens næringsdrivende og egnens haandværkere.
Vi ved, der har været nedsat et »forberedende udvalg« af kendte mænd
fra by og egn, men vi kender ikke med sikkerhed alle navnene paa disse
mænd — Vi kan kun gaa ud fra, at dette udvalgs medlemmer saa godt
som alle indvælges i bankraadet, saaledes at alle sogne eller byer i Nr.
Horne herred er repræsenteret.
Ønsker vi førstehaands skriftlige kilder i denne sag, da maa vi holde
os til selve bankens fint førte forhandlingsprotokol fra de første aar, og
et er klart,

D
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hvad den melder Ira det stiftende møde d. 23. Juni 1911. Paa første side
i denne forhandlingsprotokol meldes:

»Aar 1911 den 23. Juni afholdtes paa Gæstgivergaarden i Tarm stiften
de Generalforsamling i »A/S Tarm Bank«. Største Delen af de til Dato
indmeldte Aktionærer var mødt.
Det forberedende Udvalgs Formand, Boghandler Madsen i Tarm, aab
nede Mødet og gjorde Rede for Banksagens Udvikling samt oplyste, at
den forudsatte Aktiekapital var tegnet, og Banken saaledes kunde stiftes.
Lærer Jørgensen, Tarm, valgtes til Dirigent.
Et af det forberedende Udvalg tilvejebragt Udkast til Love blev gennemgaaet og vedtaget med nogle Ændringer, saaledes at de for A/S Tarm
Bank gældende Love kom til at foreligge i den Skikkelse, som et Proto
kollen vedlagt Eksemplar at disse udviser.
Til Medlemmer af Bankraadet valgtes følgende:
For Tarm Stationsby: Boghandler A. G. Madsen. Tømmerhandler J.
P. Jensen. Distriktsbestyrer P. Pedersen Hjerk og Førstelærer A. J. Jør
gensen.
For det øvrige af Egvad Sogn: Gaardejer Hans Rahbek, Tarm Vestermark.
For Lønborg Sogn: Godsejer E. Tranberg, Lønborggaard, Slagter J. K.
Mikkelsen, Lønborg, og Gaardejer Martin Nielsen, Vostrup.
For Hemmet Sogn: Mølleejer J. Jacobsen, Hemmet.
For S. Vium Sogn: Gaardejer Jens Chr. Sørensen, Vejrup.
For Lyne Sogn: Gaardejer Jens Chr. Hedevang, Lyne.
For Aadum Sogn: Købmand J.P. Jacobsen og Gaardejer Jens Eg,
Aadum.
For S. Bork Sogn: Gaardejer Niels Lykke Sørensen, S. Bork.
For N. Bork Sogn: Partikulier Laurits Jensen, N. Bork.
Til Revisorer valgtes Sagførerfuldmægtig Andersen og Købmand S. J.
Nielsen, begge af Tarm.«
Underskrevet:
A. G. Madsen

• /• Jørgensen
Mødets Dirigent
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Det er, hvad der meldes om det stiftende møde. Paa næste side i proto
kollen læser vi:
»Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerede det valgte
Bankraad sig og valgte Godsejer E. Tranberg til Formand og Førstelærer
A. J. Jørgensen til Næstformand.«
Underskrevet af 13 af bankraadets 15 medlemmer.
Det første bankraadsmøde afholdes kort efter. Om dette læser vi:
»Aar 1911 den 1. Juli afholdt Bankraadet Møde paa Gæstgivergaarden
i Tarm. Medlemmerne med Undtagelse af Jens Chr. Hedevang og N.
Lykke Sørensen var mødt. Følgende Sager forhandledes:
1. Til Medlemmer af Bankdireklionen valgtes: Tømmerhandler J.P.
Jensen, Boghandler A. G. Madsen og Kornhandler H. Jessen Hansen,
alle af Tarm.
2. Til Kontrolkomite valgtes: Købmand J. P. Jacobsen, Aadum, Distrikts
bestyrer P. Pedersen Hjerk, og Førstelærer A. J. Jørgensen, Tarm.
3. Til Banklokaler lejedes 2 Værelser med brandfrit Rum i en Nybyg
ning, som Tømmerhandler J. P. Jensen lader opføre i Sommer — Lejemaalet er 5 Aar fra 1. Oktbr. d. Aar at regne, og den aarlige Leje er
300 Kr.
Mødet hævet«.
Der oplyses intet i protokollen om, hvor stor den tegnede aktiekapital er.
Da det første aarsregnskab foreligger, ses det dog af udbyttefordelingen,
at den oprindelige aktiekapital er 60.000 kr. — For datiden en sum med
forslag i — Maalt med forholdene i dag, saare beskeden.
Og beskeden er helt igennem indgangen til den nye bankvirksomhed.
Man hefter sig blot ved lønnen til den administrerende direktør: 400 kr.
— ja, altsaa aarligt! — Og 200 kr. til hver af de andre to i direktionen!
Tvivler nogen, kan vi vidnefæste det med protokollens skrevne ord fra
bankraadsmødet d. 2. Oktbr. lige forud for bankens aabning:

»Aar 1911 den 2. Oktober afholdt Bankraadet Møde paa Gæstgiver
gaarden i Tarm. Samtlige Medlemmer med Undtagelse af Hans Rahbek,
Egvad, og Niels Lykke Sørensen, S. Bork, var mødt.
Følgende Sager forhandledes:

57

Salomon J. Frifelt
Direktionens Løn samt Sikkerhedsstillelse, Bankens Aabningsdag, For
retningskonjunkturer samt Bankens Kontortid.
Direktionens Lønning ansattes til 400 Kr. aarlig for den administreren
de Direktørs Vedkommende, samt 200 Kr. til hver af de andre 2 Direk
tører.
Sikkerhedsstillelsen ansattes til 5.000 Kr. af hver Direktør.
Banken begynder sin Virksomhed Fredag d. 6. Oktober d. Aar, og Kon
tortiden er fra 10-11 Formd. samt 3-4 Eftmd.
Direktionens Antagelse af Bogholder Gyring Nielsen sanktioneredes.
Forslag til Forretningsgangen frem lagdes og godkendtes.
Mødet hævet.
Saa er da A/S Tarm Bank en kendsgærning. Og fra Fredag d. 6. Okto
ber 1911, da banken første gang aabner sine døre, er den et fast og virk
somt led ind i byens og egnens økonomiske samfærd.

Et lille trip gennem de 50 år
SMAAGLIMT UD FRA DE GAMLE FORHANDLINGS
PROTOKOLLER

til viden om Tarm Banks virksomhed gennem de
50 aar fra 1911 til 61 er selvsagt de gamle forhandlingsprotokoller
for bankraad, repræsentanskab og bestyrelse.
Det er ikke dramatik eller spændende reportage, man her finder, men
fakta: nøgterne beretninger om bankens drift, administration, regnska
ber, balance, overskudsfordeling til reserver og aktionærer, valg til be
styrelse og repræsentantskab — Kort sagt: bankens interne forhold dato
ført i faste rubrikker. Kan det vel vedrøre andre end nærmeste kreds om
kring banken?----Aa jo, der er alligevel mere i disse gamle forhandlingsprotokoller, end
man i hast tænker sig. En bank, der, som Tarm bank, er nøje sammen
knyttet med by og egn, vil blive som lidt af et spejl, der viser egnens øko
nomiske virksomhed og samfærd, saaledes som det udfolder sig i bølge
gang gennem krigstid og krisetid, besættelse og genopbygning. Ja, ikke
blot egnens, men dansk erhvervslivs vilkaar og udvikling skimter vi her.
Og gang paa gang maa vi standse op og sammenligne: den gang — og
sa a nu!
Og efterhaanden udvikler sig inden for Tarm Bank den fortrinlige
tradition, at bankens formand som indledning til den aarlige generalfor
samling gir en fyldig og indgaaende oversigt over dansk erhvervslivs vil
kaar i det forløbne regnskabsaar og fremholder de politiske aarsager
e bedste kilder
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baade her hjemme og i udlandet til fremgang eller stilstand og indvirk
ningen paa bankens drift og aarsudbytte. Der siges i disse indledninger
mange rigtige og rammende ting, som tit har bud ud over den snævre
kreds og den dag, de siges. —
Og een ting til: Her i disse protokoller finder vi navnene paa en stor
del af de mænd, der i Tarm by og i alle sognene i Nørre Horne herred
støt og solidt har arbejdet for fremgang og opdrift inden for alle erhverv.
Det er personalhistoriske glimt, der kan udfylde vor viden fra anden
side.----Tarm Bank har indledet sin virksomhed fra d. 6. Okt. 1911. De tre di
rektører: J.P. Jensen, A. G. Madsen og Hans Jessen Hansen med hjælp
af bogholder Gyring Nielsen forestaar den daglige virksomhed. Kontrol
komiteen inspicerer grundigt og samvittighedsfuldt, hvad en indførsel i
protokollen gir indtryk af:
»Aar 1912, Februar d. 22de var Kontrolkomiteen forsamlet i Tarm
Bank, hvor foretoges Stikprøver fra Journal for at konstatere i Individua
liteter, at de i Journalen opførte Hovedsummer stemte overens med samt
lige Ind- og Udbetalinger. Vekselportoføljen blev gennemgaaet, og det
blev konstateret, at Kautionisterne for hver Veksels Vedkommende var
gode nok.«
En lille tvivl synes dog at ha gnavet i lærer Jørgensens sind, for han har
bagefter i en klamme indskudt over linjerne »var gode nok« — tilføjet:
formentligt. —
Saa naar man frem til det første spændende aarsregnskab. Det ser me
get hæderligt ud med en totalomsætning paa lige ved 9 mill, og et ind
tjent overskud paa 5.600 kr. 86 øre.
Paa et bankraadsmøde 5. Marts 1913 foreslaar bankraadet den kom
mende generalforsamling, at dette overskud fordeles med 6 % til aktio
nærerne. 500 kr. henlægges til reservefonden. 500 kr. i tantieme til direk
tører og bogholder. Resten, 1000 kr. 86 øre henlægges ligeledes til reserve
fonden.
Revisorernes løn fastsattes til 150 kr. som fordeles saaledes: Fuldmæg
tig Andersen 25 kr. — han er rejst fra byen og afløst af købmand Chr.
Christensen, der faar 50 kr. og købmand S. J. Nielsen 75 kr. Tantiemen
deles ligeligt mellem de tre direktører og bogholderen----Bankens første generalforsamling holdes 26. Marts 1913 med genvalg
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af direktører og bankraad, der udvides med 2 nye medlemmer: Møller
Eg, Hoven, og købmand C. Hahne Christensen, Tarm. Efter generalfor
samlingen afholdes bankraadsmøde —
»... Direktørernes Gager for Regnskabsaaret 1913 fastsattes saaledes:
A. G. Madsen 800 Kr. J.P. Jensen og H.J. Hansen hver 500 Kr. — Til
Bogholder genvalgtes Gyring Nielsen for Aaret 1913, og hans Løn fast
sattes til 1600 Kr. paa Betingelse af, at han besørger alt, med Bogholde
riet forbundne Arbejde udført ...«
I et bankraadsmøde aaret efter, 21. Marts 1914, antoges dog kontorist
Wolthers som medhjælp i banken til en aarsløn af 480 kr. — Som hono
rar til kontrolkomiteens 3 medlemmer fastsættes 25 kr. til hvert om aaret.
Revisorernes løn derimod forhøjes til 100 kr. for hver.
Nettooverskud for aaret 1913 var 9.283 kr. Aktionærerne faar 6 0/0, og
reservefonden vokser til 5.263 kr.
Der er i disse aar stærk gang i hedeopdyrkningen ud over egnen. Det
ses bl.a. af, at Tarm Bank i 1915 indmelder sig som medlem i »Det dan
ske Hedeselskab«.
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Vi naar ind under første Verdenskrig med stigende priser og hidsigt
tempo i forretningslivet paa alle omraader. Ogsaa Tarm Bank mærker
den øgede økonomiske virksomhed som en voksende omsætning. Frem
gangen i velstand kendes ogsaa paa stigende lønninger indenfor banken
— I et bankraadsmøde d. 31. Marts 1916 faar bogholder Gyring Nielsen
prokura og stiger i løn fra 1600 til 1800 kr. aarlig. Kontorist P. Mourit
sen faar et løntillæg paa 10 kr. pr. md. Bankens lokaler lejes paany for 5
aar for 400 kr. aarlig.
Jo, der er i disse aar stigning i virksomhed og omsætning paa alle om
raader. Bankens totalomsætning i 1916 er godt 10 mill. Det indtjente
overskud er 15.479 kr. og til aktionærerne udbetales 8 %• Foruden godt
3000 kr. til reservefonden, hensættes 4.000 kr. til et nyoprettet forstærk
ningsfond. Man drøfter saa smaat at udvide aktiekapitalen. Og paa
bankraadsmødet 31. Marts 1917 vedtar man at udvide til 125.000 kr.
I 1918 rejser Gyring Nielsen, han er antaget som bankdirektør i Brø
rup. Først aaret efter forfremmes P. Mouritsen til bogholder med en maanedsløn paa 125 kr.
Paa generalforsamlingen 22. Marts 1919 vedtar man bl.a. at holde en
ugentlig kontordag i Nr. Nebel. A. G. Madsen vælges til at forestaa denne
kontordag. — Der bevilges 200 kr. til Sønderjydsk Fond. Det er den kom
mende afstemning og genforening, der her afspejles.
Den stigende økonomiske virksomhed kendes tydeligt paa bankens
regnskab for 1919. Udbyttet er 43.829 kr. og aktionærerne faar udbetalt
10 %. Den økonomiske fremgang indvirker ogsaa paa lønningerne inden
for banken. Den ledende direktørs løn sættes til 1600 kr. de to andres til
800 kr. Rejsegodtgørelse til kontordagen i Nr. Nebel sættes til 12 kr. pr.
dag. Bogholderne Olesens og Mouritsens løn stiger til 3000 kr. + tan
tieme. Og kontorist frk. Hulda Nielsens løn til 1500 kr. aarlig.
I 1921 forhøjes lejen af banklokalerne til 800 kr. aarlig.
Bankbogholder J. Olesen ansættes som bankbestyrer fra 1. Jan. 1922 —
uden dog at stige i løn det første aar.
Af udbyttet for 1922 vedtar bankraadet 21. Febr. 1923 at afskrive 23.000
kr. som tab — Det er krigsaarenes voldsomme spekulationsomsætning,
der nu skal tilpasses den mere hverdagsagtige fredstid, især den hidsige
tørveproduktion gir nogle slemme eftersmæk.
Paa bankraadsmødet i Marts 1924 anmoder tømmerhandler og bank-
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direktør J. P. Jensen om at fratræde som direktør fra 1. April 1924. Fra
denne dato antoges da bankbestyrer J. Olesen som administrerende direk
tør, mens A. G. Madsen og H. J. Hansen stadig fortsætter som direktører.
Man vedtar at ophøre med kontordag i Nr. Nebel — men ikke desto min
dre ses det af protokollen, at kontordagen stadig fortsættes. Den 20. Marts
1933 vedtoges saaledes at fortsætte endnu et aar med kontordag i Nr.
Nebel, saafremt udgifterne kan indskrænkes til 600 kr. aarligt.
Den 21. Marts 1925 vedtar generalforsamlingen at udvide aktiekapita
len fra 125.000 kr. til 250.000 kr.
I et bankraadsmøde 17.Febr. 1928 vedtar bankraadet et laan til Nr.
Nebel-Tarm Jernbane paa 100.000 til 120.000 kr. Og d. 20. Marts 1930
vedtar man at yde Bjølbøl Mergelselskab et laan paa 325.000 kr. — Det
er store summer at sætte ind paa egnens opdyrkning og frugtbargørelse,
men man har den tro, at disse penge nok skal komme igen til egnen med
gode renter og dermed ogsaa til banken. Og det slog ikke fejl.
Paa bankraadsmødet 25. Septbr. 1929 nedsættes et Udvalg til at se paa
og købe byggeplads til en ny bankbygning.
Indtil nu har der gennem Tarm Banks 18-19 aarige virketid været en
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solid udvikling og støt fremgang. Men nu sætter 30ernes krisetid ind,
haardhændet og særlig bitter ude paa landet, fordi en ensidig indstillet
socialdemokratisk regering ad kunstig vej vil prøve at omdanne et ud
præget bondesamfund til et industrisamfund — Et eksperiment vi heller
ikke i dag er ukendt med!
For Tarm Bank, der er saa nøje sammenknyttet med sin egn, maatte
denne krise selvsagt blive ret føleligt. Generalforsamlingen 31. Marts
1932 vedtar da ogsaa, at der ikke udbetales udbytte for aaret 1931. Der
har været adskillige tab at afskrive i det forløbne aar, og man ser ikke
altfor lyst paa den kommende tid.
Man prøver at skære ned paa udgifterne, og bankens ledelse gaar selv
foran her. Bestyrelsens aarsløn nedsættes fra 400 til 300 kr. Ligeledes ned
sættes direktørerne Madsens og Hansens grundløn fra 2000 til 1700 kr. —
Men krisen tromler naadeløs videre over landet: arbejdsløshed i byer
ne, knugende fattigdom og ruin over mange, altfor mange bondehjem!
Tarm Bank faar sin del af krisen af mærke: tab, akkordordninger, af
skrivninger. Heller ikke for aaret 1932 finder man det forsvarligt at give
udbytte til aktiekapitalen. Først for aaret 1933 er regnskabet saa gun
stigt, at der kan udbetales udbytte, endda 8 %.
Paa repræsentantskabsmødet d. 6. Okt. 1936 mindes man 25 aars jubi
læet og sender telegram med tak for 25 aars formandsskab til godsejer
E. Tranberg, der ligger syg paa Lucasstiftelsen i København.
Tegningen til den nye bankbygning foreligger paa repræsentantskabs
mødet 15. Febr. 1938. Der er 8 stemmer for straks at begynde byggeriet.
6 stemmer for udsættelse 1 eller 2 aar.
Men paa generalforsamlingen 5. Marts 1938 er humøret højt, for ban
kens regnskab er godt med stigende omsætning og stigende obligations
kurser. Man er tydeligt nok paa vej op fra krisetidens sump. Vist saa vil
man ha bygget, helst snarest muligt! Til byggeudvalg valgtes E. Tranberg, S. J. Nielsen, Martin Tang, Martinus Nielsen og bankdirektør J.
Olesen med Martinus Nielsen som formand.
Ved repræsentantskabsmødet d. 24. Okt. 1938 er man saa vidt med byg
geriet, at man kan henstille til arkitekt Lind, Skive, at nedsætte sit ho
norar med 500 kr., fordi den nye bankbygnings byggelinie er skæv!
Paa repræsentantskabsmødet d. 6. Marts 1939 kan formand og direktør
oplyse, at aaret 1938 har været bankens hidtil bedste aar med et netto-
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overskud paa 55.316 kr. saa nu kan man uden at røre reserver udbetale

8%.
Ogsaa aaret 1939 tegner lovende med stigende omsætning. Saa bryder
omkr. l.Septbr. den store krig i Europa løs. En af dens følger er, at obli
gationskurserne her hjemme rasler nedad. Tarm Bank maa afskrive et
tab paa obligationer paa crk. 70.000 kr. Det undgaar ikke at sætte sine
spor i regnskab og udbyttefordeling — der er næsten intet udbytte at for
dele!
Paa repræsentantskabsmødet d. 12. Febr. 1940 vedtages en frivillig ord
ning, saaledes at den bestyrelsen ifølge vedtægterne tilkommende tantie
me 1200 kr. overføres til næste aars regnskab. Paa samme maade med
den direktionen og personale tilkommende tantieme ud over den garan
terede minimumsløn, 2600 kr. overføres til næste aar.
Krigen volder stærke svingninger paa pengemarkedet. Ved Tyskernes
overfald og besættelse af Danmark lukkes af for naturlig tilførsel af Va
rer. Pengeknapheden afløses af pengerigelighed.
Obligationskurserne stiger igen. Bankens tab paa de 70.000 kr. mere
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end indvindes, saaledes at formanden paa generalforsamlingen 7. Marts
1941 kan meddele, at 1940 er blevet et rekordaar for banken med en stig
ning i omsætningen paa 2 mill, og med crk. 74.000 kr. i overskud.
I 1940 flytter godsejer Tranberg bort fra egnen, hvorved der sker en
del omskiftninger inden for bankens ledelse: Som formand for bankens
repræsentantskab vælges kreditforeningsrepræsentant Jens Eg, Aadum,
og som næstformand N. C. Nielsen, Vostrup — N. C. Nielsen nyvælges og
saa til bestyrelsen sammen med tømmerhandler Martinus Nielsen, Tarm.
Boghcll. A. G. Madsen og Købm. H. Jessen Hansen, der begge i 1939 fratraadte direktionen, indvælges nu i repræsentantskabet.
Bankmæssigt staar aaret 1941 i pengerigelighedens tegn. Store penge
summer frigøres ved de formindskede besætninger og de svindende lagre.
Bankens omsætning er steget med 9 mill, til 48 mill., dens indlaan er i
41 steget med i/2 mill. Disse penge er faktisk arbejdsløse, idet der ingen
brug er for dem i erhvervslivet. Alle disse ledige penge bliver under be
sættelsen et stadigt større problem, ikke mindst for bankerne: Indlaanene stiger. Udlaanene gaar ned.
Denne udvikling forstærkes i 1943, da indlaanene stiger med omtrent
1 mill. Man nødes til at anbringe en del af de ledige penge i de køben
havnske hovedbanker til i/2 eller 1/4 %• Alt dette indvirker ugunstigt paa
bankens regnskab, saaledes at der for aaret 1943 bliver et driftsunderskud
paa crk. 7.000 kr. endda der ikke har været et eneste tab i aarets løb! —
Da der de foregaaende aar er ført en forsigtig udbyttepolitik, kan over
førselen sidste aar 27.881 kr. baade dække det lille underskud og endda
gi 6 0/0 til aktionærerne.
Paa grund af de altfor mange penge i landet, maa bankens udbytte de
to følgende aar nedsættes til 4 %. Jo længere besættelsestiden trækker
ud, des større varemangel og deraf følgende større pengeoverflod. De
mange penge er nær ved at kvæle bankerne!
Tarm Bank har stigende omsætning. Intet tab. Flere laan, man havde
regnet med at afskrive som tab, indgaar uden afkortning. Men der er næ
sten ingen laanere! Derfor bliver bankens aarsresultat saa magert. Penge
er nærmest et onde, naar der hverken er varer eller laanere!
I 1943 fejrer bankdirektør J. Olesen 25 aar i Tarm Banks tjeneste.
Fra 1. Jan. 1944 ansættes Laurids Tarp som tillidsmand eller bestyrer
for kontordagene i Lønborg.
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Vejkrydset: Varde-Ringkjøbing og Lønborg-Ølgod.

Assistent Jørgen Christensen rejser midlertidig fra banken d. 15. Septbr.
1945 til en god stilling i Kolding. Han vender tilbage i 1948 og ansættes
som bogholder ved Tarm Bank fra 1. Oktbr.
Paa generalforsamlingen 23. Marts 1946 indleder bestyrelsens formand,
tømmerhandler Martinus Nielsen, med at minde om Danmarks udfrielse
og om krigens mærkelige ophør lige uden for Danmarks dør — Maaske
mødte vi med altfor store forventninger til freden og troede, at det hur
tigt kom ilave igen, og derfor er vi nu ligesom skuffede over udviklingen:
Vareforsyningen er ikke kommen i gang, lagrene er stadig lige tomme,
og pengerigeligheden derfor lige stor. Pengeombytningen fik vel hold
paa en del af de løbske penge, men var et stort og krævende arbejde i
banken -------I 1946 ordnes livsforsikringen for bankens personale saaledes, at ban
ken yder 10 % af minimallønnen, personalet 5 %.
De altfor store forhaabninger, man mødte udfrielsen og fredstiden
med, lod sig ikke virkeliggøre saa omgaaende, som man ventede det, der
for blev mange skuffede og utilfredse — Dette forhold peger formd. Mar-
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tinus Nielsen paa i sin indledningstale ved generalforsamlingen 7. Marts
1947.
Den tørre sommer 1947 sætter sit spor som mindre landbrugseksport
og derfor mindre valuta hjem til det danske samfund. Skuffelsen sidder
og gnaver i folk over, at udviklingen formede sig helt anderledes, end de
fleste ventede. Vareimporten vil ikke ret komme i gang, og rationeringen
strammes i stedet for at lettes!
For Tarm Bank har aaret 1947 dog været ret godt, oplyser formanden
paa generalforsamlingen 18. Marts 1948. Der har været stigende efter
spørgsel efter penge. Bankens udlaan er i aarets løb steget med 925.000
kr. Indlaanet derimod med 660.000 kr.
Paa generalforsamlingen 17. Marts 1949 kan formanden fremhæve, at
nu lysner det forsyningsmæssigt. Baade eksport og beskæftigelse har væ
ret tilfredsstillende. Der er stigning i saavel priser som skatter! Ogsaa
Tarm Bank har mærket stigningen i baade omsætning og skatter!
Erhvervsliv og økonomi synes nu inde i et sundt leje, der støt arbejder
sig ud fra besættelsestidens onde slagskygge. Men denne for os gunstige
udvikling brydes igen brat ved en af de store hændelser ude i verden:
Koreakrigen — Raastofpriserne stiger stærkt uden at priserne for vore
eksportvarer stiger tilsvarende. Denne uheldige prisudvikling mellem vor
eksport og import medfører stor laanetrang, hvilket afspejles i bankens
regnskab-------... Linjen fra sidste aar med hensyn til prisstigningerne er fortsat ogsaa
i indeværende aar — kan formanden sige i sin indledning paa generalfor
samlingen i 1952 —
Pengeknapheden og vanskelige laaneforhold er ikke blevet mindre.
Tarm Bank har dog været saa heldig stillet, at den har kunnet sætte udlaanet op, idet der er udtrukket en del obligationer, og indlaanet er ste
get. For banken har det været et godt og travlt aar. Omsætningen er nu
paa 146 mill.
Som et udtryk for bankens voksende balance vedtar repræsentanterne
d.23.Septbr. 1952 at udvide aktiekapitalen med 125.000 kr. fra 250.000
til 375.000 kr.
Bankdirektør J. Olesen dør i 1953, og bogholder Jørgen Christensen
ansættes som direktør fra 1. Januar 1954.
Aaret særtegnes af bankens formand, Martinus Nielsen, som et godt aar
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Hovedgaden set fra Nord. 1 forgrunden til højre Tarm Bank.

for alle erhverv. Banken har haft alle sine penge udlaant og intet tab
lidt. Hvad kan en bank saa ønske sig mere!
— Et og andet ændret til det bedre, ønsker man sig dog paa næste aars
generalforsamling 7. Marts 1955 — Naar formanden da ser tilbage over
aaret 1954, hefter han sig især ved pengemangelen og kreditindskrænkningen med forhøjet diskonto. Bankens omsætning er steget med 39 mill,
til 227 mill. Derover kan ikke klages — men ellers! —
I 1954 er der ved død eller sygdom afgang fra bankens repræsentant
skab: Søren Simonsen, Lønborg, trækker sig tilbage, i hans sted vælges
Laurits Thomsen, Lønborg. Og i stedet for afdøde Hartvig Gravesen og
boghdl. Madsen vælges sagfører Knud Stenum og disponent Chr. Kjærgaard, Tarm. Til bestyrelsen vælges M. Brink Nielsen, Tarm, i stedet for
afd. Hartvig Gravesen — Bankens indleveringssted i Hemmet afløses
31-1-1955 af et kontorsted hver fredag.
Paa generalforsamlingen 12. Marts 1957 omtaler formanden Martinus
Nielsen, den kreditindskrænkning og høje diskonto, der de sidste aar har
trykket dansk erhvervsliv. Jo, længere saadanne tvangsforholdsregler va-
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rer, des større besvær og vanskeligheder volder de. Desværre tør vi næppe
foreløbig vente os nogen lettelse. Suezkrisen har virket med til, at forhol
det mellem vor import og eksport er stærkt forringet, derfor har vi det,
vi kalder »Valutakrisen«-------Tarm Bank har i 1956 haft god fremgang med tilgang af mange nye
kunder, stigende omsætning og et godt driftsresultat. De nedadgaaende
obligationskurser har jo været til store skade for de, der optar laan. Af
bankens driftsoverskud paa 144.420 kr. foreslaas at der til imødegaaelse
af tab forlods hensættes 40.000 kr.
Da formand for bankbestyrelsen, Tømmerhandler Martinus Nielsen
dør i 1957, bliver det bestyrelsens nye formand, gdr. N. C. Nielsen, Bjerggaard i Vostrup, der leder generalforsamlingen d. 12. Febr. 1958. Han
former sin indledning som en fyldig og omfattende økonomisk erhvervs
politisk oversigt over det forløbne aar.
... For handel, industri og haandværk har der været fremgang i 1957.
Men for landbruget stiller det sig mindre gunstigt. Trods en større pro
duktion er resultatet paa grund af de store prisfald langt ringere end
forrige aar. Naar dertil kommer, at omkostningerne stadig stiger, er det
forstaaeligt, at man inden for landbrugserhvervet ikke ser altfor lyst paa
de saakaldte »gode tider«. Uden overdrivelse kan siges, at mange land
mænd fører en haard kamp for at klare enhver sit. Landbrugets ledende
mænd har gang paa gang overfor regeringen gjort opmærksom paa det
ulykkelige i de stadig stigende omkostninger, mens landbrugets eksport
priser falder. Men regeringen synes at savne baade forstaaelse og in
teresse for landbrugets vanskeligheder----Bankens drift er i 1957 forløbet normal, det vil sige: tilfredsstillende,
med et overskud paa 137.934 kr. Som i de foregaaende aar har der været
knaphed paa penge til det store investeringsbehov. Der er jo det forkerte
forhold, at pengene her ude fra provinsen, bl.a. gennem de store forsik
ringsselskaber, suges ind til København, i stedet for at den stedlige op
sparing retteligt burde komme den lokale laanetrang og investering til
gode ...----... Bankvirksomhed og erhvervsliv staar i nøje forbindelse med hinan
den — udtalte bankens formand, grd. N. C. Nielsen, i sin indledning til
Tarm Banks generalforsamling d. 24. Febr. 1959 — Ændringer i erhvervs
livets trivsel vil ret hurtigt mærkes i banken. Naar det i det forløbne aar
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Nybygning paa kommuneskolen. 1961.

har artet sig saa godt indenfor Tarm Bank, er baggrunden da ogsaa, at
erhvervslivet har udviklet sig vel, det gælder for handel, industri og
haandværk og delvis for landbruget, hvor dog en overgang prismæssige
vanskeligheder har trykket.
Industrieksporten er i aar, som de foregaaende aar steget, og her yder
Tarm industrivirksomheder jo sit gode bidrag. Mængdemæssigt er ogsaa
landbrugseksporten steget, men med mindre hjembragt valuta, fordi pris
udviklingen har været ugunstig.
Fællesmarkedet inden for »de 6« er nu en kendsgærning, og paa trods
af landbrugets ønsker og henstillinger er vi holdt udenfor, hvorved vor
store eksport mod Syd vanskeliggøres og trues haardt. I stedet for bliver
vi jo nok af regeringen tvungen ind i det saakaldte »Frihandelsomraade«,
hvor de opstillede fordele mest er ønsketænkning uden politiske reali
teter!
Det er desværre for os meget usikre fremtidsudsigter, der tegner sig for
vor eksport ved regeringens ensidige stillingstagen til disse markedsdan
nelser —

71

Salomon J. Frifelt
Der har i det forløbne aar været støre pengerigelighed end foregaaende
aar. Det har vi ogsaa mærket i banken. Indlaanet er steget med 973.000
kr. Udlaanet med 770.000 kr. og i londs er anbragt 120.000 kr. Udbyttet
er 134.762 kr. Det er vor banks opgave at betjene baade sparere og laantagere paa en god maade ...
Paa repræsentantskabsmødet 22. Oktbr. 1959 godkendtes det, at besty
relsen har købt guldsmed Johanne Kelstrups ejendom for 50.000 kr. Kø
bet er sket af hensyn til bankens udvidelse ad aare.
Og paa mødet 21. Febr. 1960 faar bestyrelsen fuldmagt til at udvide
Tarm Banks aktiekapital med 225.000 kr. til 600.000 kr. — Altsaa: aktie
kapitalen 10 doblet i bankens 50 aarige levetid.
Formanden, N. C. Nielsen fastslaar i sin indledning paa bankens gene
ralforsamling 17. Febr. 1960, at virksomheden inden for alle landets er
hvervsgrene har været saa stor som maaske aldrig før. For at bremse det
store forbrug, som drives frem af frygt for og i trods mod skatteplyndrin
gen, har Nationalbanken fundet grundlag for en diskontoforhøjelse, der
medfører en rentestigning over hele linjen. Ved en saadan rentestigning
kan man jo nok nedskære købekraften hos visse befolkningsgrupper (de,
der maa betale!) men til gengæld vil købekraften jo stige hos de grupper,
der nyder godt af den høje rente. Og den høje rente er jo en ny omkost
ningsstigning, der lægges på det arbejdende og produkserende erhvervs
liv —
Inden for Tarm Bank har vi ogsaa mærket erhvervslivets stærke aktivi
tet gennem baade indskud og udlaan. Indlaanene er steget med crk. P/2
mill, som dels er anbragt i nye udlaan eller i de for bankens balance nødvendinge fonds ...
Ved død eller sygdom sker jo en stadig fornyelse inden for bankens
ledelse: Smedemester Otto Mortensen, Aadum, tømmerhandler Aage
Nielsen, Tarm, og grd. Lars Fjerbæk Larsen, Forsom, nyvælges til repræ
sentantskabet i 1958. Kreditforeningsrepræsentant Jens Eg trækker sig
tilbage som formand for bankens repræsentantskab 12. Febr. 1958 efter i
18 aar at ha udfyldt denne plads paa en god maade. Han udnævnes til
æresmedlem og efterfølges som formand af isenkræmmer M. Brink Niel
sen.
Peder Poulsen, Nr. Bork, dør 14. Marts 1960. Og Martin Lauridsen,
Lyne, trækker sig tilbage. I deres sted nyvælges d. 23. Febr. 1961 forret-
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ningsfører Vagn Larsen, Tarm, og grel. N. P. Enggaard Poulsen, Nr. Bork.
... Rent erhvervsmæssigt har aaret 1960 artet sig godt, siger Tarm Banks
formand, N. C. Nielsen, paa generalforsamlingen cl. 21.Febr. 1961. Pro
duktion og eksport har været saa stor som aldrig forhen. Tiden nu er fra
mange sider — ikke mindst fra en bestemt politisk retning — betegnet
som god. Desværre er det dog en kendsgærning, at de gode tiders goder
er uligelig fordelt samfundsklasserne imellem. Landbruget bliver rent ud
sagt snydt ved fordelingen af den hjemtjente valuta! —

Foersum Teglværk omkr. aarhundredskiftet.

Vi, der kender forholdene inden for landbruget og ved, hvilken ar
bejdsindsats, der her sker, undres over, at netop dette erhverv skal være
sorteper, naar udbyttet skal deles!
Med en stor produktion og eksport som baggrund burde vi ha haft
pengerigelighed her i banken. Men det modsatte er tilfældet! Det har i
det svundne aar været vor hovedpine her, som i de fleste andre penge
institutioner, at faa pengene til at strække til og nogenlunde dække det
store laanebehov til nødvendige investeringer.
En opgørelse over samlet indlaan og udlaan i landets pengeinstitutio
ner i 1960 viser en indlaansstigning paa V2 milliard, mens udlaanet sam
tidig er steget IV2 milliard. Et noget lignende om end knapt saa grelt for
hold kan gælde for Tarm Bank: En vældig omsætning, men ringere li
kviditet!
Driftsmæssigt og omsætningsmæssigt har 1960 været det største aar i
Tarm Banks historie: En samlet balance paa 13.133.590 kr. og en total
omsætning paa 46OV2 mill, og et nettooverskucl paa 140.152 kr.
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Bankens egenkapital er efter udvidelsen af aktiekapitalen til 600.000
kr. med tillæg af reserverne 858.205 kr. ialt 1.458.205 kr.
Tarm Bank har i det forløbne aar haft et godt arbejdsaar, driftsmæs
sigt det bedste i bankens historie. Og nu 6. Oktbr. 1961 fejrer vi saa A/S
Tarm Banks 50 aarsdag.-----

Disse smaaglimt fra Tarm Banks 50 aars virksomhed ud fra bankens
gamle forhandlingsprotokoller kan passende sluttes med bankformanden,
N. C. Nielsens, slutningsord fra generalforsamlingen 1960:
... Til styrkelse af erhvervenes stilling i den fremtidige konkurrence
maa alle gode kræfter sættes ind, og i dette arbejde maa pengeinstitutter
ne ogsaa medvirke i den udstrækning, det er dem muligt.
Tarm Bank vil ogsaa i saa henseende efter bedste evne medvirke ...

V *
I

n tb //v/ < j,~

o

Bankens ledende mand gennem 50 aar
BANKRAADSMEDLEMMER I TARM BANK INDTIL 1931

Paa den stiftende generalforsamling i A/S Tarm Bank 23. Juni 1911
valgtes følgende til bankraadet:
fra

Boghandler A. G. Madsen, Tarm
Tømmerhandler J. P. Jensen, Tarm
Distriktsbestyrer P. Pedersen Hjerk
Førstelærer A. G. Jørgensen
Gaardejer Hans Rahbeck
Godsejer E. Tranberg, Lønborggaard
Slagtermester J. K. Mikkelsen, Lønborg
Gaardejer Martin Nielsen, Vostrup
Mølleejer J. Jacobsen, Hemmet
Gaardejer Jens Chr. Sørensen, Vejrup
Gaardejer Jens Kr. Hedevang, Lyne
Købmand J. P. Jacobsen, Aadum
Gaardejer Jens Eg, Aadum
Gaardejer Niels Lykke Sørensen, S. Bork
Partikulier Laurids Jensen, Nr. Bork

til

23-6-1911
-

30-3-1931
1914
30-3-1931
1923

Ved afgang eller ved død indvalgtes siden i bankraadet:
Købmand C. Hahne Christensen, Tarm
26-3-1913
Møllejer I. Møller Eg, Hoven
—

1921
30-3-1931
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Teglværksejer A. Christensen, Forsom
Forstassistent H. Fischer, Tarm
Gaardejer J. P. K. Nielsen, Forsom
Gaardejer Mads P. Christensen, Forsom
Købmand Chr. Meldgaard, S. Bork

21- 3-1914
22- 3-1919
19-3-1921
17-3-1923
29-3-1924

1919
1923
30-3-1931

MEDLEMMER AF KONTROLKOMITEEN
FRA 1-7-1911 TIL 30-3-1931:

Købmand J. P. Jacobsen, Aadum
Distriktsbestyrer P. Pedersen Hjerk, Tarm
Førstelærer A. J. Jørgensen, Tarm
Ud fra kravene i de nye bank- og aktieselskabslove foretoges d. 30. Marts
1931 forskellige ændringer i Tarm Banks vedtægter og administration.
I stedet for bankraadet vælges nu et repræsentantskab med samme antal
medlemmer og med en formand og en næstformand. Kontrolkomiteen af
løses af en bestyrelse paa 5 medlemmer valgt af repræsentanskabet. Be
styrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

DIREKTØRER:

Tømmerhandler J. P. Jensen, Tarm
Boghandler A. G. Madsen, Tarm
Kornhandler Hans Jessen Hansen, Tarm
Johs. Olesen, Tarm
Jørgen Christensen, Tarm

1-6-1911

1-4-1924
1-1-1954

1-4-1924
1-7-1939
1-7-1939
6-11-1953

BESTYRELSEN:
Godsejer Ernst Tranberg, Lønborggaard
Sogneraadsformand A. J. Jørgensen, Tarm
Købmand S. I. Nielsen, Tarm
Distriktsbestyrer P. Pedersen Hjerk, Tarm
Købmand J. P. Jacobsen, Aadum
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30-3-1931
—
—
—
—

1940
1939
1942
1942
1945
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6-3-1940
Tømmerhandler Martinus Nielsen, Tarm
Gaardejer N. C. Nielsen, Vostrup
Manufaktur.hdl. Hartvig Gravesen, Tarm 27-2-1942
Gaardejer Martin Tang, Lyne
23-3-1946
Gaardejer Jens Eg, Aadum
Teglværksejer Mads Christensen, Forsom
Gaardejer Søren Lykke Sørensen, Sdr. Bork 17-3-1949
Isenkræmmer Brink Nielsen, Tarm
28-10-1953
Disponent C. Kjærgaard, Tarm
12-2-1958
Gaardejer Ejnar Plaugborg, Aadum
-

1957
1953
1946
1958
17-3-1949

FORMÆND FOR BESTYRELSEN:

Godsejer E. Tranberg, Lønborggaard
Købmand S. J. Nielsen, Tarm
Tømmerhandler Martinus Nielsen, Tarm
Gaardejer N. C. Nielsen, Vostrup

31-3-1931
25-2-1935
27-2-1941
15-5-1957

25-2-1935
1941
15-5-1957

NÆSTFORMÆND FOR BESTYRELSEN:
Sogneraadsformand A. J. Jørgensen, Tarm
Tømmerhandler Martinus Nielsen, Tarm
Manufakt.hdl. Hartvig Gravesen, Tarm
Isenkræmmer M. Brink Nielsen, Tarm

31-3-1931
13-3-1940
27-2-1942
1957

1939
1942
1953

FORMÆND FOR REPRÆSENTANTSKABET:
Godsejer E. Tranberg, Lønborggaard
Gaardejer Jens Eg, Aadum
Isenkræmmer M. Brink Nielsen, Tarm

23-6-1911
6-3-1940
12-2-1958

6-3-1940
12-2-1958

NÆSTFORMÆND FOR REPRÆSENTANTSKABET:
Sogneraadsformand A. J. Jørgensen, Tarm
Gaardejer N. C. Nielsen, Vostrup
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MEDLEMMER AF REPRÆSENTANTSKABET
FOR A/S TARM BANK FRA 30-3-1931:
Sogneraadsformand A. J. Jørgensen, Tarm
30-3-1931
Distriktsbestyrer P. P. Hjerk, Tarm
—
Gaardejer Mads Peder Christensen, Forsom
—
Købmand S. J. Nielsen, Tarm
—
Fabrikant H. Sønderby, Tarm
Godsejer Ernst Tranberg, Lønborggaard
Gaardejer Martin Nielsen, Vostrup
Gaardejer Søren Simonsen, Laustrup
Rentier J. J. Jacobsen, Hemmet
Købmand Chr. Meldgaard, Sdr. Bork
Slagterm. Søren Ingvard Andersen, Nr. Bork
Rentier Jens K. Sørensen, Sdr. Vium
Købmand J. P. Jacobsen, Aadum
Gaardejer Kreditforeningsrepr. Jens Eg, Aadum —
Mølleejer J. Møller Eg, Hoven
30-3-1931
Rentier Jens Kr. Hedevang, Lyne
Gaardejer Martin Tang, Lyne
31-3-1932
Gaardejer N. C. Nielsen, Bjerggrd., Vostrup 20-3-1933
Gaardejer Søren Lykke Sørensen, Sdr. Bork
Teglværksejer M. Christensen, Forsom
—
Tømmerhandler Martinus Nielsen, Tarm
25-2-1937
Fiskeeksportør Carl Lauridsen, Hemmet
6-3-1939
Gaardejer Laurids Tarp, Lønborg
6-3-1940
Boghandler A. G. Madsen, Tarm
Købmand H. J. Hansen, Tarm
Sogneraadsformand Peder Poulsen, Nr. Bork 7-3-1941
Manufakt.hdl. Hartvig Gravesen, Tarm
37-2-1942
—
Isenkræmmer Brink Nielsen, Tarm
Gaardejer Ejnar Plauborg, Aadum
23-3-1946
Gaardejer Martin Lauridsen, Lyne
Fabrikant Svend Sønderby, Tarm
16-3-1948
Gaardejer Marius Andersen, Sdr. Vium
17-3-1949
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1933
1932
1945

1957
1957

1953
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1953
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9-3-1954
Sagfører K. Stenum, Tarm
Disponent Kjærgaard, Tarm
Gaardejer Laurids Thomsen, Lønborg
12-2-1958
Smedemester Otto Mortensen, Aadum
Tømmerhandler Aage Nielsen, Tarm
Gaardejer Lars Fjerbæk Larsen, Forsom
23-2-1961
Forretningsfører Vagn Larsen, Tarm
Gaardejer N. P. Enggaard Poulsen, Nr. Bork
REVISORER I A/S TARM BANK:

Sagførerfuldmægtig Andersen, Tarm
Købmand S. J. Nielsen, Tarm
Købmand Chr. Christensen, Tarm
Manufakt.hdl. Hartvig Gravesen (Suppl.)
Fabrikant H. Sønderby, Tarm (Suppl.)
Revisions- og Forvaltningsinstituttet, Aarhus
Direktør Okkels, Aarhus (Suppl.)
Midtjyllands Revisionskontor, Silkeborg
Lærer A. G. Laustrup, Tarm
Mejeribestyrer A. M. Jacobsen, Tarm (Supl.)
Statsaut. Revisor G. Bretlau, Silkeborg
Revisionsfirmaet G. Bretlau A/S,
Silkeborg (Suppl.)
Lektor Holst, Tarm
Mejeribestyrer C. Skibsted, Tarm (Suppl.)

23-6-1911
—
—
19-3-21
—
30-3-1931
—
25-2-1937
27-2-1937
26-2-1943
14-3-1944

1912
1931
1943
1942
1931
1937
1952
1944
1959
1956

1952
8-3-1956
24-2-1959

PERSONALET I TARM BANK 1961

Direktør J. Christensen
Kassererske frk. H. Nielsen
Elev frk. Magna Pedersen
Elev frk. Karen Sommer Hansen
Kontorist fru M.

Bogholder Sv. Aa. Schmidt
Overass. J. Gejlsbjerg
Elev Laurids Rinder
Elev frk. Inge-Lise Hansen
Olesen

Tømmerhandler J. P. Jensen,
1911-1924

Boghandler A. G. Madsen
1911-1939

Kornhandler H. Jessen Hansen
1911-1939

Bankdirektør Joh. Olesen
1924-1953

Bankdirektør Jørgen Christensen
1954-

Manufakturhandler S. I. Nielsen
Bestyrelsesformand 1935-1941

Godsejer E. Tranberg
Bankraads-, bestyrelses- og rebrresentantskabsformand 1911-1940

Tømmerhandler Martinus Nielsen
Bestyrelsesformand 1941-1957

Gaardejer
C. Nielsen
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Forne aar - Dagen i dag - Fremtiden
SMAA SAMTALER MED BANKENS KUNDER
OG BANKENS MÆND
forhold og udvikling i byen Tarm gennem den sidste
menneskealder til dagen i dag og høre lidt om, hvordan man ser paa
fremtiden, har vi bedt nogle af de ledende mænd inden for skole, kom
mune og større virksomheder fortælle os lidt om arbejde, vilkaar og mu
lige fremtidsplaner.
Disse smaa samtaler følger her i form af korte interviews.
or at særtegne

F

OVERLÆGE ANSHELM SØRENSEN, AMTSSYGEHUSET, TARM
Kunne jeg vælge paany, da valgte jeg igen Tarm ...

Der er en mærkelig velgørende og dulmende ro ved overlæge Sørensens
stilfærdige, bløde stemmeføring. Har man blot en kort stund siddet og
lyttet til denne rolige overbevisende stemme, da forstaar man bedre alle
de mange patienter, der har siddet her foran overlæge Sørensen, lyttet
til hans stemmes troværdige tonefald og vundet helse og nyt livsmod,

84

Forne aar — Dagen i dag — Fremtiden
fordi de fik at vide, at de ikke var nær saa syge, som de selv har gaaet og
troet — Blot de selv har troen og viljen dertil, skal de nok blive raske
igen----Hvordan kan de tvivle herom, naar overlæge Sørensen siger det, for
hans stemme er saa overbevisende i sin indtrængende ro.-------Og gæsten forstaar ogsaa lidt af grunden til, at patienter, d-er har ligget
paa Amtssygehuset i Tarm, altid bliver varme og ivrige i mælet, naar de
fortæller om, hvor hjemlige og hyggelige forholdene er her, hvor venlige
alle her, læger og sygeplejersker, er. Hvordan kan de være anderledes,
naar overlægens bløde rolige stemme gir tonen an her----Der er aftenandagt ude paa gangen. Harmoniumstoner og sang toner
dæmpet ind gennem den lukkede dør:

»Sov sødt barnlille,
lig rolig og stille,
saa sødelig sov
som fuglen i skov,
som blomsterne blunde i enge ...«

----- Gæsten sidder inde i lægeværelset lige overfor overlæge Sørensen,
ikke som patient, men for at spørge og lytte til den rolige stemmeføring,
der fortæller ...
... Hvordan er det i grunden at virke i en fremskudt stilling i den by,
hvor man har levet hele sin barndomstid? Har det ikke sine vanskelig
heder? ...
Det har jeg egentlig ikke mærket noget til. Jeg har været glad for at
være her. Men det er givet, at her, hvor jeg fra barndomstiden har kendt
de fleste af byens og sognets folk og er dus med en stor del, her vil om
gangstone og forhold blive noget anderledes end paa et stort sygehus i en
fremmed egn. Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at min
kone i sin tid var meget betænkelig ved at begynde her i min hjemby.
Men vi vovede det og fortrød det ikke.
Jeg kom her som læge i 1918 og gik i kompagni med daværende di
striktslæge og sygehuslæge Busch.
I 1925 blev jeg ansat som overlæge ved Amtssygehuset her. Og nu d. 1.
Marts 1961 er jeg fratraadt stillingen, men vikarierer, indtil de to nye
overlæger kan tiltræde ...
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... Er det ikke lidt vemodigt at slippe ledelsen her efter 36 aar som over
læge? ...
Aa jo, maaske nok. Men selve udviklingen mildner omskiftelsen. Spe
cialiseringen skrider stærkt frem. Da jeg kom hertil maatte man selv klare
det hele. Nu er det anderledes. Er man baade mediciner og kirurg, reg
nes man for lidt af en fortidsfigur. Det gør det ligesom lettere at trække
sig tilbage.
Nu tragter man inden for medicinalledelsen ihærdigt efter at nedlægge
de mindre sygehuse og samle mest muligt sammen i store centralsygehuse.
Hvad det bedste er: mindre eller store sygehuse? — Naa, hver form har
vel sine fordele — og muligvis ogsaa sine skavanker?
Men jeg nægter ikke, at jeg er glad for, at Tarm Sygehus bevares og
udbygges. Jo, amtssygehuset bliver nu i de kommende aar helt ombygget.
Der ude i haven bygges en sygehusfløj paa 6 etager efter dobbeltkorridor
systemet. Det gamle sygehus bliver bare liggende, indtil det nye er færcligbygget----Jo, jeg befinder mig sikkert bedst her i det gamle sygehus, her har jeg
været glad for mit arbejde, og har jeg gavnet og hjulpet nogle af de syge
mennesker, som har været indlagt her, da er jeg taknemmelig derfor.
Jo, jeg ser med tak og glæde tilbage paa de 36 aar som overlæge ved
Tarm Sygehus. Hvis jeg kunne vælge paany, da valgte jeg igen Tarm ...

REKTOR A. ARNDAL V.G.T.
Noget kontant over de vestjydske gymnasieelever —

V.G.T.s kendte bomærke: fyrtaarnet, der sender lysstraaler ud over lan
det, er baade dekorativt og som symbol af stærk virkning. Vidt ud over
landet kendes — som fyrtaarnets lysglimt — spor fra den vestjydske skole,
der hvor dens gamle elever gør sig gældende i administration, erhvervs
liv og aandsliv.
Fra skolen i Tarm gaar der mange traade ud til alle egne af det danske
land. Ogsaa mange venlige tanker ude fra til den lille vestjydske by med
den gamle, nu under rektor A. Arndal helt fornyede skole.
Der er foraarssol over V.G.T.s smukke skolegaard, hvor træernes lyse
silkeløv vifter i vinden. Lyset inde i rektor Arndals kontor faar skiftende
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strejf baade fra de drivende skyer og fra det lysegrønt vimrende løv uden
for.
Rektor Arndal er en travlt optaget mand, og dog har han tid tilovers
til at snakke med en selvbuden gæst —
... I 20 aar, eller kanske længere, har De nu, hr. rektor Arndal, virket
her paa Vestjydsk Gymnasium? ...
Ja, jeg kom her i August 1938. Skolebestyrer S trunge var nylig død.
Skolens økonomiske forhold var ikke gode. Der krævedes en nyordning,
om skolen skulle fortsætte. Denne nyordning blev en kostskole og et
gymnasium som selvejende institution. Naar det var muligt i løbet af
kun et halvt aar at gennemføre denne gennemgribende ændring i sko
lens forhold, da maa vi især nævne tre mænd, som her har gjort en stor
indsats: Amtmand Karberg, provst Gadegaard og købmand Hartvig Gra
vesen. Og vi maa føje til: Uden Strunges indsats havde vi næppe i dag
haft et gymnasium her i Tarm.
Jo, Strunge havde mod og fantasi nok til at lave et studenterkursus her
paa skolen. Det skulle der mod til, da der faktisk var for faa elever til
realskolen. Ogsaa en god del fantasi til at tro paa, et saadant forsøg lod
sig gennemføre.
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Og saa viste clet sig virkeligt, at der var et behov for et saadant kursus.
Der blev elever nok og dermed grundlag for et gymnasium.
Gennem de næste 10 aar gav skolens arbejde og elevtal et tydeligt be
vis for, at her fortsat var plads og brug for et gymnasium. Saa tog man
arbejdet op for at faa dannet en statsskole ...
Ja, det kan ikke nægtes: Det er en tilfredsstillelse at se tilbage og saa
hefte sig ved den store fremgang indtil i dag. Skolen har nu 20 lærere og
omkr. 350 elever.
Knapt saa opløftende er det at se fremad mod de kommende aar under
trykket af den nye skolelov!
Vi mister vore to mindste klasser, det er et tab for det samlede skole
væsen, en pædagogisk forringelse i det daglige arbejde. Værre er del, at
man har grund til at frygte for en devaluering over en bred front i hele
undervisningen. — Overgangen under den nye skolelov bliver haard og
vanskelig gennemførlig — Lad os haabe, denne overgang fører frem til
noget positivt, selv om det er vanskeligt at faa øje paa — Nej, jeg magter
desværre ikke i dag at se lyst paa den danske skoles fremtid! ...
— Vist saa, det var ogsaa en overgang i sin tid at komme fra Køben
havn og her til Vestjylland. Man maatte gøre sine erfaringer de første
aar. Jeg lærte efterhaanden, at et lille skævt smil eller en ironisk bemærk
ning virker her langt stærkere end en skarp irettesættelse eller lange for
maninger —
Der er, om jeg kan udtrykke det saaledes, noget kontant over gymna
sieeleverne her i Tarm. Den tone, der præger det pædagogiske arbejde
her, er langt mere personlig, jeg fristes til at sige medmenneskelig end i
en skole i en storby. Det er ogsaa een af grundene til, at jeg er glad for
at arbejde her.
Naar forholdene her i Tarm og i Vestjylland virker saa tiltalende for
mange, ogsaa for tilflyttere ude fra, da er det igen en bekræftelse paa,
hvad Henrik Pontoppidan skriver i sine erindringer:
»Man kan kun leve menneskeligt paa de smaa steder ...«
Jeg har i en storby set et menneske styrte om paa gaden — Ingen fandt
paa at hjælpe vedkommende, man hastede forbi eller ligefrem skrævede
over den faldne. Hvad vedkom det alle disse travle, hastende mennesker,
om manden var død eller kun besvimet — Lad bare de andre ta sig af
det, om de gider!
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En saadan mangel paa menneskelig medfølelse og medmenneskelighed
er, tror jeg, utænkelig her i Vestjylland — Det er igen Pontoppidans
lremhæven af de »smaa steders« indvirkning paa menneskesindet. Her
blive liere personligheder, enere, om man vil, med sind og tid til ogsaa at
ofre lidt omsorg for næsten ...
Dette menneskelige møder man her paa mange maader. Ogsaa i byens
bank, ja — En bank maa selvsagt først og fremmest være forretning, det
er saa lige til. Men der kan ogsaa, som man møder det i Tarm Bank,
ligge noget menneskeligt bag forretningen, saa man faar indtryk af, at
bankens ledelse ikke blot er interesseret i penge og forretninger, men
ogsaa i deres medmenneskers velfærd.
Man faar altid en god og personlig behandling her. Det fik jeg lige
saavel den gang, vi kun var en lille skole, som nu siden, vi er blevet en
stor institution. Og derfor er jeg stadig, som jeg altid har været, glad for
at komme i Tarm Bank ...

FORSTANDER PETER JENSEN: BLAAK1LDE UNGDOMSSKOLE
At være selvhjulpen gir mere rygrad ...
De følges ad gennem haven, forstander Jensen og hans gæst, over bløde
plæner, mellem blomstrende buske, under groende, kraftige træer, hvor
der for 10-12 aar siden var rørskær, vildtvoksende skov og lyngbrinker.
Fra »sandstranden« ved den regulerede mølledam — sidste rest al
Tarm vandmølle — er et skønt udsyn i Sydvest over et stærkt jydsk land
skab med lyng, agre, hegn og plantage. Baalpladscn er læet og kredssat
med store sten.
Ogsaa festpladsen er hegnet og læet, en terasseformet skraaning og en
bred grøn plæne. Plads til et par tusind mennesker eller flere. Festplad
sens kant er sat med svære udkløvede granitplanker, købt fra brandtom
ten paa Nørholm. I sin tid er disse granitstøtter spaltet ud af den mæg
tige Svinglingsten ved Bække, som Nørholms ejer Andreas Charles Teilmann omkr. 1775 lod norske stenhuggere kløve og lod sine hovbønder
køre i 150 læs til det store byggeri paa Nørholm.
Nu kantes festpladsen paa Blaakilde Ungdomsskole af disse rester fra
sagnstenen paa Bække mark.-----
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Videre gennem plantage, park og have — En smuk indfatning om den
i 1949-50 byggede ungdomsskole med dens lyse, rummelige lokaler. En
skøn ramme omkring en ungdomsflok!
Ja, vi er ogsaa glade for arbejdet her, siger forstander Jensen. Og det
er morsomt at se, hvor alting er vokset og udviklet i de 10-11 aar, vi har
været her. Jeg kom her, da skolen aabnede første gang i 1950 —
Spændende at indlede sin virksomhed paa en hel ny skole? — Aa jo,
det kan siges. Men vi har jo et godt rygstød, idet skolen, der er selvejen
de, er oprettet af Indre Mission i Vestjylland, saa vi har aldrig manglet
elever. Oprindelig var der beregnet plads til 48. Nu kan vi ha 64.
Er eleverne fra hele landet?
Ja, men det var mere udpræget til at begynde med. Som tidligere
landssekretær i K.F.U.M. havde jeg kontakter rundt om i landet, det gav
en del elever. Efterhaanden har skolen mere udviklet sig til en egnsskole,
som fortrinsvis de omliggende sogne fylder med forudbestilling 2 aar
frem i tiden.
Forskel paa eleverne i dag og saa for 10 aar siden? — Ja, det er der.
Jeg kan udtrykke det paa den maade, at eleverne først i 50erne taalte et
længere tøjrslag, mere frihed, end de taaler i dag. Det er et alment kendt
forhold ved ungdommen i dag: løsere tøjler, mindre sparsommelighed,
mere fri opdragelse. Det har ogsaa sin sammenhæng med de gode kaar,
der bydes eleverne til skoleophold her, for mange helt gratis, saa det gir
godt med lommepenge.
Vore første elever derimod havde tit selv tjent til skoleopholdet, de
vidste bedre, hvad det var værd. At være selvhjulpen gir ligesom mere
rygrad, det vil altid mærkes paa ungdommen ...
----- En lille gris siger: wøf! waf! og piler henrykt ind mellem træerne
— For stort tøjrslag? — Ja, den har nok selv taget udgangstilladelse —
Jo, vi har ogsaa landbrug til skolen. 13 td. Id., men det er for lidt til
at holde bestyrer paa, det gir underskud. Men nu har vi købt naboejen
dommen, saa landbruget er paa crk. 50 td. kl., saa bliver der noget at ar
bejde med, og vi faar bedre tilkørselsforhold til skolen. Jo, vi anlægger
nu en ny vej, saa vi ved de store stævner, naar der er flere hundrede biler,
kan indrette ensrettet kørsel.-------Tarm by? — Jo, her har vi vore forretningsforbindelser og kirkelige
forbindelser. Forretningerne i Tarm har sikkert ikke noget imod at
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handle med vore elever. Og saadan en elevflok fylder ogsaa godt i Tarm
og Egvad kirker ...
Faldet godt til her i Vestjylland i de 10-11 aar? — Ja, det synes jeg, vi
er. Vi prøver at gøre dagens gærning her saa godt, vi kan, hvordan det
lykkes for os, faar andre dømme om. Men vi har faaet en stor venne
kreds, som slutter op om skolen, det kan vi se og glæde os over.

H. SØRENSEN & SØN: TARM KEDEL- OG BEHOLDERFABRIK
Fire slægtled i samme virksomhed

Det træffer sig saa heldigt, at fabrikant Hans Sørensen ligger til sengs
med forkølelse og bronkitis —
En mærkelig form for held! vil Hans Sørensen maaske brumme. Men
for gæsten, der gærne i ro og mag vil sludre lidt med en travl optaget
mand, er det virkelig noget af et held med den sengeliggende Hans Sø
rensen, saa er der god tid til at sludre om baade gammelt og nyt.
De indleder med at drøfte fælles minder tilbage i tiden:
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... Kan Du huske den gang i 1923, Du lavede det første lille central
varmeanlæg i Ølgod Østersogn? —
Ja, det var jo noget helt nyt den gang, og man maatte prøve sig frem.
Jeg begyndte ved siden af fars smedeforretning og begyndte selvstændig i
1919. Og jeg havde tro til, at centralvarmeanlæg fra komfur eller kedel
til private hjem havde en fremtid for sig. Men nyt og uprøvet var det
jo ...
Du lavede godt, solidt arbejde —
Det prøvede jeg paa, saa godt jeg kunde. Arbejdet var jo det, man den
gang sparede mindst paa.
Lange dage? — Ja, naar man arbejdede ude, arbejdede man lige fra,
man stod op, til man igen kravlede i seng hen ad mod midnat ...
Du havde ogsaa bil den gang? —
Jo tak! Jeg har ikke glemt min første bil. Det var en gammel tysk
Stower. Den havde sine nykker: bl.a. havde forhjulene den kedelige vane
at tabes, en stor møtrik, der holdt hjulet paa plads, løb af.
I grøften? — Ja, hjulet og møtriken endte gærne i grøften, bilen holdt
jeg for det meste paa vejen. Men saa maatte jeg jo ned i vejgrøften og
skrabe efter den fatale møtrik. Det tog nu og da sin tid! — En nat, jeg
kørte hjem fra Krusbjerg, tabte jeg hjulet fem gange! Sidste gang var
ude ved Egvad kirke, saa lod jeg vognen staa og gik hjem.
Jo, jeg har prøvet baade krigstid, krisetid og besættelse. Det er gaaet
baade op og ned og har givet baade det ene og det andet. Men arbejde,
ja, og spænding, det har vi aldrig savnet!
I 1939-40 lavede vi beredskabstanke til reservelagre af olie og benzin
omkring i landet. De blev dog snart tomme. Da vi saa skulle i gang med
at lave tørvegasanlæg til elværker, stod vi og manglede materialer. Saa
for vi rundt og købte de tomme beredskabstanke, gravede dem op igen
og lavede dem til de sugegasværker, der nu var brug for — Gav det ikke
andet, saa gav det godt med arbejde. Og saa gik besættelsestiden med
det!----Lige efter krigen lavede vi en stor dumhed. Jo, vi var klar over, at nu
blev der brug for centralvarme i stor stil, derfor lavede vi en mængde af
vore specialfyrings komfurer og satte paa lager — Og saa blev det hele
med eet oliefyring. Vi maatte smide for 10.000 kr. støbegods i brok
kassen.
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1 en overgangstid lavede vi gasflasker. For 5 aar siden specialiserede vi
os om kedlerne med varmtvandsspiraler. Det er afgjort det rette, vi her
har fundet frem til. For 5 aar siden var vi 10-12 mand paa værkstedet. Nu
er vi 50. Min søn, der er uddannet som ingeniør, er indtraadt i firmaet
som kompagnon.
Pladsen? — Jo, det kneb efterhaanden slemt med at faa plads til det
altsammen. Her lige neden for haven gaar jo et bækløb og lukker af. Saa
gik vi over bækken og kørte opfyldning ud paa Klosterengen. Her har vi
plads nok, og her har vi nu bygget baade fabrikslokaler og arbejderboliger.
Om vi vil fortsætte med at udvide, nu tlet gaar saa godt? —
Nej, det føler jeg ingen større trang til. Jeg vil helst sikre det, vi nu er
naaet til. Stadig at udvide og investere i nye anlæg og mere arbejdskraft
gir kun usikkerhed. Det eneste, man er sikker paa, er en masse bøwl og
utilfredshed. Naar man selv har arbejdet en virksomhed op fra en lands
bysmedje til lidt af en fabrik med gang i, saa er man en smule øm over
at sætte det paa spil, man har naaet. Nej, lad os nu sikre og konsolidere
os, selv om der ude paa Klosterengen er plads til en del mere----En slægtsvirksomhed? — Ja, det kan vi godt sige, det er. Min bedstefar,
Morten Nielsen, havde en smedeforretning her i Tarm. Hans datter,
Kirsten, var mejerske og havde plads i Bregnerød paa Sjælland. Her traf
hun en ung smedesvend, Rasmus Martin Sørensen hed han, og til ham
siger hun en dag: Vil Du ikke til Vestjylland at arbejde, min far mang
ler en mand paa værkstedet? —
Men smeden slog kors for sig: Uha, uha! Nej! Helt over i det sorte
Jylland, der er folk vel halvvilde og lever af faaremælk og raa hedetørv.
Det er ikke noget for mig! ... I stedet for tog han arbejde i København
og fik prøvet, hvad det gav. Det var mest brændevin og tærsk!
Da han en tid efter igen traf Kirsten, var han villig til at prøve Vest
jylland. Udmærket! sae Kirsten: Jeg ved, far mangler en svend til at lave
fjedervogne — Saaledes blev R. M. Sørensen svend hos Morten Nielsen i
Farm. Smeden havde en anden datter Sine hjemme. Hun og R.M. Sø
rensen blev gode venner og siden gift og fortsatte smedeforretningen ef
ter den gamle — Og det er Hans Sørensens far og mor —
Jo, saadan set er det jo et slægtsfirma, det er nu fjerde slægtled, der
staar for styret.
Fire slægtled i samme firma — Jo, tiden gaar hurtig, naar man har
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hænderne fulde af arbejde hver dag — Jeg har aldrig været arbejdsløs en
eneste dag. Men nu er virksomheden blevet saa stor, saa det kniber mig at
finde et sted, hvor jeg kan arbejde ugenert. De 50 mand har jo hver sin
faste arbejdsplads, og stiller jeg mig an et sted, er jeg bare i vejen. Men
nu vil jeg ogsaa ha mit eget værksted, saa jeg ka arbejde i fred!----Tarm Bank? — Jeg tør sige, at uden Tarm Bank havde virksomheder
ne her i Tarm haft mange flere vanskeligheder med deres pengeforhold.
Tarm Bank har været os en ualmindelig god hjælp! —

CHRISTIAN SØRENSEN:
TARM VOGN- OG KAROSSERIVÆRKSTED
Hellere samarbejde end konkurrence! —

Christian Sørensen træffer man lettest paa værkstedet mellem arbejdende
mænd og bulede biler. Naar de igen gaar ud fra værkstedet er de at se til
saa gode som ny — bilerne altsaa —
... Ja, siger Chr. Sørensen — Bare folk ikke kommer galt afsted, saa ka
jeg ikke ha noget imod, at bilerne nu og da kører i grøften og faar buler,
saa karosseriet skal rettes op. Det gir godt med arbejde til værkstedet her
— Jo, det ser ud til, der stadig er masser af grøfter og telefonpæle! Vi har
i hvert fald mere end arbejde nok ...
Tæt ved værkstedet ligger Chr. Sørensens hyggelige hjem, hvor det er
den milde og gæstfrie fru Sørensen, der gir præget. Og vi forstaar, det er
et godt sted at hvile ud for en travl mand.
Chr. Sørensen har nemlig ikke blot sit store karosseriværksted at passe,
der er ogsaa mange krav ude fra, som kræver ham: Gennem en lang aarrække forstander for Tarm Teknisk Skole, som udviklingen og centrali
seringen nu slaar ihjæl fra 1961 at regne! — Siden 1944 direktør for »Den
gensidige Brand-Assurance-Forening for Bølling, Nørre Herreder«. Nu
ogsaa medlem af hovedbestyrelsen for sammenslutningen: »De gensidige
Brand-Aussurance-Foreninger«. Desuden er Sørensen formand for Tarm
Sparekasse.
Vel saa: der kan godt blive noget at rive i!
... Du afløste din far som direktør for »Den gensidige Brand-AssuranceForening« — Ikke? —
Jo, han var direktør for foreningen i 31 aar. Gennem mange aar arbej-
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clede han for at faa oprettet en genforsikring fælles for de mange gen
sidige brandassurance foreninger omkring i landet, saaledes at den en
kelte forening, ligesom har rygdækning, hvis særlig store brandulykker
sætter ind. —
Men her var far for langt forud for sin tid. Et saadant »Genforsikrings
forbund« blev ganske vist oprettet — men først i fjor, 1960!
Formand for Tarm Sparekasse? —
Ja, det er ogsaa en af de opgaver. Jeg er glad for — Konkurerer med
Tarm Bank? Nej det ku aldrig falde os ind. Vi samarbejder i stedet for,
det er til fordel for begge parter.
Direktør Jørgen Christensen paastaar endog, at folk nu og da ser de
res fordel ved at laane penge i Tarm Bank og saa indsætte dem i Spare
kassen!
Ja, Jørgen Christensen er en dygtig bankdirektør, som forstaar at omgaas folk.
Men det ligger jo i sagens natur, at pengeomsætningen inden for min
egen virksomhed lader jeg gaa gennem den sparekasse, jeg selv er for
mand for.
Men Tarm og Omegns Sparekasse har som sagt det bedst tænkelige for
hold til Tarm Bank. Og naar forholdet og samarbejdet er saa gnidnings
fri, saa skyldes det, tror jeg, at det er to Tarm virksomheder, ledet af ind
fødte Tarm folk, der helt er fortrolige med de stedlige forhold.
Saa længe vi hver især staar for ledelsen af de to pengeinstitutter, vil
der fortsat være mere samarbejde end konkurrence mellem Tarm Spare
kasse og Tarm Bank.

H. SØNDERBY & CO.
Hvad der kan bringes ud af en gammel sandgrav —

Den 1. April 1904 fik stationsbyen Tarm en ny næringsdrivende, en ung
møllebygger: H. Sønderby fra Borris.
Den unge haand værker fik ikke altfor overstrømmende hjertelig en
modtagelse af sine standsfæller, de stedlige haandværkere, de syntes, de i
forvejen var altfor mange om arbejdet. Kom der nu een til, blev der det
mindre til deling. Sælge byggegrund til en saadan tilflytter — ikke tale
om!
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Vognmand Niels Sørensen saa dog mere overlegen og fordomsfrit paa
den sag: Var manden stabil og driftig i sit fag, skulle han selvfølgelig
ha en grund at bo paa. Og havde han kun smaat med penge — det havde
jo alle i den tid! — saa var der ogsaa raad for en billig grund - Hvordan
med den afbrugte sandgrav mellem den gamle drivvej og den ny landevej,
den var at faa for en billig pris. Og hvis ellers han, Sønderby, var den
rette mand, kunne der bringes meget ud af en saadan grund ...
Og det kom til at sæde for Niels Sørensen: Der kom en del ud af den
gamle sandgrav ved Lønborgvej!
Sammen med N. C. Madsen og S. Henriksen tog H. Sønderby fat som
møllebygger rundt om i Vestjylland. Og i den værkstedsbygning med
vindmølle som drivkraft, der rejstes i den gamle sandgrav, lavedes mølle
sten og kværne og siden andre landbrugsmaskiner.
1 1905 overtog N. C. Madsen sin svigerfars møbelfabrik i Aaby paa Fyn
og gled saaledes ud af kompagniskabet. Og i 1920 købte H. Sønderby sin
kompagnon, S. Henriksens halvpart af firmaet.
I de følgende 20 aar sker en vældig fremgang indenfor fabrikken, der
nu er en stor bygning med gode muligheder for udvidelser.
Da sønnerne Svend og Knud Sønderby i 1940 afløser faderen i ledelsen,
optages nye fabrikationer af landbrugs- og industrivogne samt staldgød
ningsspredere, og store udvidelser er følgen deraf.
— Der sidder en dag en gæst inde i fabrikant Sønderbys privatkontor
... Hør, kan De ikke lige i en hast fortælle mig, hvordan man ud af en
lille værkstedsbygning i en udjævnet sandgrav kan fremdrive en stor
sundt arbejdende fabriksvirksomhed med godt 100 mand i arbejde, ud
strakt eksportvirksomhed og anerkendt firmamærke baade her hjemme
og i udlandet? ...
Fabrikant Sv. Sønderby smiler: Naa, saadan ligefrem en recept gyldig
under alle forhold, tør jeg ikke gi. Lad mig blot sige: Man skal gøre sit
arbejde saa godt, man kan, — og saa helst lidt bedre endnu! ...
Deres firmamærke, det latinske Solus — det, som hævder sig ene — kan
synes lidt krævende, er det valgt ud fra gammel jydsk stædighed: den,
som staar ene, staar stærk! — Eller? ...
Om det er jydsk sind eller latinsk fynd, der især ligger bag vort firma
mærke, tør jeg ikke sige. Vi har valgt vort mærke, fordi vi syntes, det
kort og fyndigt siger lidt af det, vi gærne vil, vore fabrikata skal kunne
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Det gamle Tarm ved Løn borgvej med udsigt over H. Sønderby & Co.s Maskinfabrik.

opfylde, naar arbejdskravene stilles: Hver enhed er lavet til at klare sig
i kappestræbet: Hævde sig — Solus!
Eksport? — Ja, hen ved halvdelen af vor produktion af staldgødnings
spredere og landbrugsvogne gaar nu til eksport. Ogsaa mange af vore
kværne sendes ud af landet. Allerede i August 1945, da det endnu kneb
haardt med transportmidler, eksporterede vi de første kværne.
Frankrig, England og Sverige er vore største udenlandske kunder. Men
ogsaa fra Portugal, Tyrkiet, Ægypten og endnu fjærnere lande faar vi
store ordrer. Og behovet fremover synes stadig at blive større, saa vi reg
ner med fortsat og stigende eksport i de kommende aar ...
Konkurrencen? — Ja, det mærkes tydeligt, at den bliver haardere og
mere hensynsløs. Før i tiden viste man hensyn og loyalitet, den slags er
forældet nu og mærkes mindre og mindre.
De forskellige markedsdannelser? — Om dem kan vi sige, at de maa
finde sammen inden altfor længe, det er simpelthen en eksistensbetingelse
for Europa. Der er nu længe nok snakket ønsketænkning om nordisk sam
arbejde og frihandelsidealer, nu er der brug for politiske realiteter!
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Forsvarsforbundet Nato er jo en meningsløshed, hvis vi inden for sam
menslutningen fører en kold handelskrig —
Selvfølgeligt kan vanskelighederne overvindes, hvis der er vilje dertil.
Sprogvanskelighederne er ikke de værste, de lader sig overvinde. Kan vi
blot finde frem til en form for en brugelig møntenhed — Men alt dette
maa komme, hvis ikke den vestlige verden skal sakke agterud i kappe
stræbet.
Udviklingen! — Den gaar mere end hurtig, den er motoriseret, ikke
mindst inden for landbruget. Ungdommens flugt fra land til by vil sik
kert fortsætte, indtil landbruget erhvervs- og lønmæssigt regnes lige med
landets øvrige erhverv. Derfor vil der stadig kræves flere og bedre ma
skiner ...
Vor produktion er solgt flere maaneder frem i tiden, baade her hjemme
og til eksport — Udvide fabrikken — Selvfølgeligt udvider vi, det har vi
gjort gennem mange aar, og det fortsætter vi med stadigvæk saa meget,
som vi finder forretningsmæssigt forsvarligt. —
Sker der ikke noget uforudset, da er det min tro, at udviklingen vil
blive endnu mere voldsom i de kommende aar — Og den udvikling prø
ver vi at ruste os til ...
... Ja, det har sin rigtighed: Der er bragt en del ud af den gamle sand
grav ved Lønborgvej: En virksomhed, der her hjemme som i udlandet
hævder sig: Solus!
SØNDERMARKS SKOLEMØBELFABRIK, TARM
Hvis arbejdet bliver slid —
Ind gennem et stort værkstedslokale mellem snurrende maskiner og travlt
arbejdende mænd — Mellem bunker af halvfærdige bordplader og stabler
af færdige stole — Gennem smalle stræder mellem maskiner og materi
aler naar man et nyt lokale som det første — Kontoret? — Jo, det er der
henne i hjørnet.
I en krog af det store værksted, hvor der tilsyneladende ikke med for
del kan anbringes nogen sav eller maskine, er med plader adskilt et lille
rum til kontor. Her er ingen overflødig luksus, men det, som skal være,
og plads til fabrikkens to ledere fabrikant Søndermark og hans sviger
søn, konstruktør Mogens Jørgensen, desuden en katheterstol til gæsten.
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Søndermark har netop telefonen, hans maal virker kendt og hjemligt
vestjydsk: En grow stuer maskin! Ja, en faale bøwl, for den vejer møj! ...
Alene maal og tonefald vækker tillid og tryghed —
... Vestjyde? — Jo, jeg kom her til Tarm, som en 5 aars knægt i 1911.
Og her har jeg været saa godt som al min tid — Lærte til møbelsnedker —
Arbejdede hos den samme mand i 23 aar — Hvorfor jeg ikke fortsatte i
samme skure 23 aar mere? — Aa, det kom over mig, at jeg fik lyst til at
være selvstændig, og saa lavede jeg mit eget firma. Det var i 1949. Mit
værksted var kun et lille skur, og jeg regnede med at være ene mand paa
værkstedet, saa er man helt sin egen mand uden tvang fra oven eller fra
neden.
Men der blev mere arbejde, end jeg selv magtede at overkomme I 1951
kom jeg til at lave en del skolemøbler til Tarm kommuneskole, og lærer
Andersen sae da til mig: Slaa ind paa at lave skolemøbler, det er et godt
speciale, og der bliver brug for masser at gode skolemøbler i de kommen
de aar.
Det var et godt raad, lærer Andersen der gav mig. Og før jeg selv ret
var klar derover, var jeg midt i det med skolemøblerne.
Det tog ca. 5 aar ret at indarbejde vort fabrikata: »S. T. Skolemøbler«,
saa det blev et mærke, der regnes med ud over landet. Og naar der regnes
med os, tør jeg vist sige, at det først og mest skyldes, at vi altid bestræber
os paa at levere kvalitetsarbejde. Det staar man sig nemlig ved — saa ka
man spare en masse reklame! Vi er antagelig de eneste her i landet, der
udelukkende laver træmøbler.
Vi har nu, siden vi i 51 begyndte med skolemøblerne, hverandet aar
fordoblet vort gulvareal. Nu har vi 11-12 mand i arbejde ...
... Vil De saa et godt stykke fremad i tiden fortsætte paa den maade? —
Svaret kommer omtrent samtidig fra Søndermark og Jørgensen:
Nej: Nu er tiden til at vise forsigtighed. Det er opmuntrende at se sin
virksomhed vokse og gaa frem. Men hvis investeringen i bygninger, ma
skiner og arbejdskraft sluger det hele, vor egen indsats med, og vi saa en
skønne dag rammes uforberedt af det tilbageslag, der vil komme, da kan
vi let blive ringere stillet end den ene mand paa det lille værksted ...
Og Søndermark føjer til:
Vi, der er ældre, har jo set andre tider, der ikke var saa gyldne som de
saakaldte »gode tider« i dag. Vi vil helst ha fast bund under vor virk-
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somhed. Vi kan vanskeligt udvide her, men muligvis øge produktionen
en del med mere rationel maskineri. Men min svigersøn og jeg er enige
om, at som forholdene ligger i dag, ja, og tegner sig fremover, saa er der
ingen grund til at vove sig ud i stort mere.
Vi har i aar maattet sige nej-tak til flere store ordrer — Rare penge at
ha tjent! Vist saa. Men for at gennemføre disse leverancer foruden de, vi
allerede har bundet os til, maatte vi yderligere udvide og ha flere mand
i arbejde. Og som forholdene ligger for tiden, frister det ikke stærkt til
at sætte mere i sving. —
Arbejdet er en velsignet ting, men det maa ikke blive til slid, saa man
glemmer at leve!
Vi er glad for at arbejde og lave gode, anerkendte skolemøbler, som
skolemyndighederne er tilfredse med. Men vi vil ikke binde os til et
endeløst slid med at klare lønninger, renter og afdrag og ustandseligt
fylde al fortjeneste i Kampmanns bundløse kasse! — Derfor klarer vi os
med den størrelse, vor virksomhed er naaet til, og siger nej-tak til hvad,
der ligger her ud over —
Eksport? — Jo, jeg tror godt, vi har muligheder der. Men som forhol
dene ligger i dag, hvorfor saa ta al den bøwl og risiko!
Hvis arbejdet bliver slid, og skatterne udsugning, saa tar det glæden
ved at virke og stræbe og drive virksomheden frem ...
I vor pengeomsætning har vi en flink og forstaaende hjælp i Tarm
Bank, det er vist alle næringsdrivende her i Tarm enige om. Men ogsaa
Tarm Bank er jo undergivet regering og nationalbank og maa lystre med
rentesatser, diskonto og likviditet og hvad ellers der brygges sammen
deroppe i toppen! ...
Altsaa: Jeg tror, det er klogt nu at holde igen og være passende forsigtig! ...
DIREKTØR SIMON JEPSEN: S1TAMO MØBLER
En tilfældig barhylde bliver en eksportartikel
Gæsten finder sæde i en formgivet, fint polstret »Simo« stol, og direktør
Simon Jepsen i et tilsvarende blaat kunstværk med bølgebuet armlæn —
... Jeg troede, det hed »Simo« møbler, men nu ser jeg i guldbogstaver
paa fabrikkens facade navnet: »Sitamo« —?

100

Forne (tav — Dagen i dag — Fremtiden

Ja, det hænger saaclan sammen, at et aars tid før, vi indregistrerede
navnet »Simo«, havde en anden labrik anmeldt navnet »Sino«. De to
navne laa for tæt op ad hinanden, saa vi nu har taget navneforandring til
»Sitamo«. —
Hvornaar vi begyndte her? — Det gaar tilbage til 1936, da blev jeg me
ster for polsterafdelingen paa Lerches stolefabrik. Da fabrikken brændte
i 1944 og flyttedes til Stationsvej, købte jeg stumperne af stolefabrikken.
Der blev dannet et A/S med fire interessenter: Hartvig Gravesen, Bollerup Jensen, A. Andersen og jeg. Dette aktieselskab købte jeg 1950. —
De eksporterer en hel del af Deres møbler? —
Ja, crk. 25 %. Vi eksporterer til 10-11 forskellige lande lige fra U.S.A.,
Canada og Syd Afrika til England, Sverige, Tyskland, Holland o.fl. lan
de. —
... Hvordan bærer man sig ad med at faa saadan eksport i gang? vil
gæsten gærne vide.
Direktør Jepsen indleder en forklaring, kort og sammentrængt, som
hans form er: Møbelmessen i Fredericia ...
Da kommer svaret paa en morsom anskuelig og levende maade: Tele
fonen ringer, og Jepsen tar den: ... Naa den barhylde — Det var bare tor
vor fornøjelses skyld, vi lavede den — Ja, en slags dekoration — Prisen? —
Den kan vi snart regne ud — Pakkes — Jo, den kan let laves, saa den kun
fylder lidt i pakning — Nogle hundrede stk. som prøver — Ja, jeg ringer
besked om et øjeblik ...
Direktør Jepsen vender sig fra telefonen til gæsten: Ja, der fik De fak
tisk svar paa det, De før spurgte om — Se, det var paa møbelmessen i
Fredericia nu i foraaret. Vi havde en del møbler udstillet, som vi solgte
til et amerikansk importfirma. Som dekoration og for vor egen morskabs
skyld, havde vi ogsaa lavet en lille barhylde.
Hvordan med den hylde? spørger den amerikanske repræsentant, følger
den med?
Naa, den hylde, siger jeg, det er bare for sjovs skyld, vi har lavet den.
De ka jo ta den med som en lille foræring ...
Jeg har ikke skænket den hylde en tanke siden, og nu ringer saa repræ
sentanten fra København: Amerikanerne er vildt begejstrede for den
smarte hylde! — Hvor mange tusinde jeg ka paata mig at levere? — Se,
saadan bliver en eksportartikel fundet —
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Naa ja, der skal jo være en baggrund for, at man kan eksportere møb
ler. Kvalitet og særpræg er to krav, der først og fremmest stilles. Det er jo
især møbler i luksusklassen, der eksporteres, og den særprægede udform
ning er her ret afgørende. Vi tegner selv alle vore møbler, min søn er
møbelarkitekt.
Forretningssans? — Selvfølgelig skal man kunne drive forretning. Selv
de smukkest tegnede og vel udførte møbler sælger ikke sig selv, om ikke
man finder frem til kunden.
Efterspørgsel efter gode møbler? — Ja, det er der baade her hjemme og
i udlandet. Det var ikke noget kunststykke at drive virksomheden her
frem til det dobbelte eller mere. Men som forholdene og skattesystemet
er her hjemme, frister det ikke stort til at udvide og sætte mere i sving.
Det eneste, driftslederen er sikker paa at faa, er større skatter og en masse
bryderi!
De, der tjener pengene, pristalsikret og aftalesikret, skulde blot vide,
hvad arbejde og spekulation det koster lederen at holde en virksomhed i
sving og finde udvej for afsætningen!----Jeg mener, at de i vort land, der for tiden har det værste job, det er
alle de husmødre i by og paa land, der maa klare en større husholdning
uden hushjælp, ja, og endda gi manden en haandsrækning nu og da —
Det næstværste job? — Jo, det har alle lederne af selvstændige virk
somheder, der maa arbejde under et stadigt tryk af voksende skatter og
de utrygge økonomiske og arbejdsmæssige forhold —
Hvorfor Tarm har saa mange sunde, driftige virksomheder? — Det ka
jeg nemt svare paa: Det er fordi, vi har en saa levende og forstaaende
medhjælp i Tarm Bank! — Jeg har ogsaa prøvet at være paa knæene og
var mest til sinds at gi op, fordi usolide kunder gav mig store tab. Men
ledelsen i Tarm Bank sae: Prøv blot igen, vi staar bag ved!
Saa prøvede jeg igen: afskrev tabene, gik over fra brugsmøbler til luk
susmøbler og fik en eksport i gang. Og i forbavsende kort tid havde for
holdene vendt sig til det bedre — Og nu laver vi altsaa »Sitamo« møbler.
Men en haandsrækning fra Tarm Bank i rette tid er nok en tak værd!
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F.D.B.s STOLEFABRIK
Hver mand sin stol!

Det dulter paatrængende krydret af friske høvlspaaner og møbelpolitur
gennem trappeopgangen til kontoret paa anden sal. Duften strømmer ud
fra værkstedsdøre og lagerrum. Det durrer og fræser af snurrende maski
ner gennem hele det store anlæg. Og duften fra værksteder og maskin
haller bølger ned ad Stationsvej: friskt træ, nye møbler — arbejde — virk
somhed!
Mens gæsten langsomt gaar op ad trappen, er der tid til kort at min
des navne og data i virksomhedens godt 60aarige historie:
Tarm Stolefabrik blev 1896 grundlagt af bygningssnedker M. Henrik
sen, der flyttede til Tarm fra Skjærn. Med stor dygtighed førte han sin
virksomhed frem, saa han allerede i 1916 havde 30 mand i arbejde og
store møbelleverancer især til F.D.B.
Fr. Lerche overtog virksomheden efter sin svigerfar og fortsatte frem
gangen til sin død 1943. 1944 brændte fabrikken. Fru fabrikant Lerche
købte da en stor grund ved Stationsvej og byggede den nye fabrik her
med god plads til siderne. Men allerede i 1947 solgte fru Lerche hele
virksomheden til F.D.B. der stærkt har udvidet og moderniseret i aarene
siden.
Inde i sit privatkontor venter driftsleder Pålsson, en yngre mand, rank,
spænstig, hurtig i vendingen og snar i opfattelsen —
••• Ja> jeg er svensk af fødsel — (det røber maalet ikke, for det er godt
dansk uden bilyde). Jeg kom her til landet i 1945, og her til Tarm Stole
fabrik 1950 ...
Gæsten maa ha luft for et spørgsmaal, der stærkt trænger sig paa:
Hvor vil De dog sælge alle de stole, der laves her? ... Kan der virkeligt
findes tilstrækkeligt marked for saa stor en produktion? ...
... Ok, det kan vi sagtens! Der er brug for mange stole her i landet. Og
verden er stor, der er brug for endnu flere! —
Eksport? — Ja, vi eksporterer især til England og Sverige — Ja, til træ
landet og industrilandet, Sverige, det er vor næststørste kunde. De maa
altsaa kunne li vore møbler, og det viser, synes jeg, at mine landsmænd
har smag!----Det er ikke særlig luksusmøbler, vi laver, men brugsmøbler, saa enkle
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og brugsmæssigt gode som muligt, det bliver ogsaa de kønneste. Træet,
vi bruger, er mest dansk bøg og eg ...
Bogholder Knudsen, der har været ansat paa stolefabrikken siden
1944 glider stille ind ad døren og finder sig en plads — Er Pålsson det,
man forstaar ved en svensk type: korrekt og afbalanceret, da er Knudsen
lige saa typisk dansk: imødekommende og venligt smilende, hans stilfær
dige ytringer lyder saa indlysende, saa man aldrig fandt paa at sige
imod ...
... Møbeltyperne her hjemme er bleven renset gennem de senere aar.
De tunge og klodsede stole og sofaer afløses nu af lette og enkle møbler.
Ikkesandt, det er da en vinding —
Sidder De ikke godt paa den stol der? — Jo, gæsten sidder udmærket
paa stolen med flettet sæde i lighed med de gamle almuestole med snoet
halmsæde (Simestole).
... Af de stole sælger vi en mængde baade til private hjem, til kirker
og forsamlingshuse — Nej, det er ikke, som man let tror, efterligning af
gamle danske møbelformer. Arkitekt Børge Mogensen har tegnet den stol
efter amerikanske Kvækeres simpel tformede møbler ...
... Ja, de nye møbel typer, vi har fundet frem til i de senere aar, er af
gjort de rigtige, siger direktør Pålsson — Det var i førstningen lidt svært
at faa folk til at forstaa, at jævne, enkle brugsmøbler er baade de kønne
ste og bedste. Men nu har opfattelsen slaaet igennem. Vi var i fortroppen
her. Og den førerstilling maa vi holde fast ved —
Udviklingen? — Den vil sikkert fortsat gaa frem, men blot man har
fat i den rigtige ende og saa holder fast og udbygger stillingen, saa er
man selv med til at forme udviklingen —
De fleste ved, at der eksporteres mange danske møbler til udlandet.
Endnu er det dog mest i luksusklassen til de købere, der har raad til at
betale. Kommer vi først ret i gang med at sælge brugsmøbler til menig
mand i U.S.A., da er der store muligheder.
Her hjemme? — Jo, ogsaa her i landet har vi endnu et stort uopdyrket
marked for vore møbler: Hver mand sin stol! Det er da kun et rimeligt
maal. Ja, og konen to stole til at skifte med — og saa tre, fire til gæsterne
at sidde paa!----— Skal det være normen, saa er vi klar over, at Tarm Stolefabrik ikke
bliver arbejdsløs foreløbig!--------
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M. NIELSENS TØMMERHANDEL
Der mangles stadig væk mange huse i Tarm!

I. P. Jensens Tømmerhandel i Tarm var i sin tid, allerede før aarhundredskiftet, kendt og havde kunder over store dele af Vestjylland. Under
første Verdenskrig var forretningen vokset saa stor, at det kneb LP. Jen
sen ene mand at klare de mange krav. Tømrermester Martinus Nielsen
gik da ind i firmaet, og i 1927 blev han eneindehaver og førte paa en
dygtig maade det gamle firma videre, indtil han 1. Jan. 1951 afstod det til
sine to sønner: Aage og Tage Nielsen.
De to brødre nøjedes ikke med at videreføre, men udvidede forretnin
gen betydeligt: I. Jan. 1952 overtog de Søren Vindings store betonvarefabrik, og aaret efter oprettede de Tarm Mørtel værk. Sandet hertil hen
tes i Forsom.
— Gæsten træffer tømmerhandler Aage Nielsen midt i arbejdet ved en
stadig kimende telefon, men endda har han tid til elskværdig at svare
paa spørgsmaal og gi oplysninger —
... De har, forstaar vi, fortsat deres fars arbejde baade i forretningen og
som repræsentant i Tarm bank ...
Ja, forretningen er jeg vokset op med, og jeg er glad for at være med i
bankens arbejde. Den bank har nemlig betydet meget for by og egn. En
by som Tarm med mange virksomheder i opgang og en egn i rig udvik
ling med udpræget investeringsbehov vil trække haardt paa den stedlige
bank. Der kræves mange penge ind i omsætningen, og det er banken, som
i første omgang maa finansiere. Det kan til sine tider volde vanskelighe
der at fremskaffe og formidle de penge, der er brug for.
Men bankens direktion har altid været positiv indstillet overfor virk
somheder og foretagender, der kan tænkes at gavne by og egn saavel som
den enkelte kunde.
Kort og godt sagt: Tarm Bank har efter min mening været til stor
gavn for by og egn og virket med til at føre udviklingen frem.
Fortsat fremgang for næringsliv og virksomheder i Tarm? — Ja, hvor
for ikke. Vi regner nu med som givet, at sygehuset bliver her i Tarm og
udbygges paa sin nuværende plads. Det betyder baade store mængder
haand værksmæssigt arbejde og flere læger og funktionærer til byen. Ogsaa
gymnasiet med sin store lærerstab er et godt aktiv for byen.
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Sygehuset og Gymnasiet er to saa vigtige økonomiske faktorer, saa de
alene kan danne grundlaget for en mindre by.
Det, vi savner haardest her i Tarm, er mere boligbyggeri — Vist saa,
her bygges meget, men behovet er stadig større. Nu bliver et areal gjort
byggemodent nede ved »Svinget«, der vil mange nye huse skyde op, men
der mangles endnu flere, fordi byens virksomheder er i stadig vækst og
trækker arbejdskraft hertil ...
... Set ud fra Deres forretnings synsvinkel maa det da være opmuntren
de med saa stor en byggevirksomhed —
Netop. Og derfor ser jeg ogsaa lyst paa den kommende tid ...
SOGNERAADSFORMAND M. OLESEN
AUT. FORDFORHANDLER
Hovedvejen er rygraden i Tarms udvikling ...

Sogneraadsformand, aut. fordforhandler M. Olesen — Ford Olesen, som
hans kendingsnavn er over hele Vestjylland fra Varde til Struer — er sik
kert den aktive forretningsmand, der længst og stærkest er sammenlevet
med udviklingen i Tarm gennem de sidste 40 aar. De har meget tilfælles:
byen og manden, deres udvikling er saa nøje sammenknyttet, saa fortæl
les der om den enes fremgang, nævnes ogsaa den andens.
... Det var rent tilfældigt, jeg i 1919 kom her til Tarm — siger Olesen —
Jeg var her i byen for at sælge en bil. Min kusine var gift med dav. hotel
ejer Møller, Bechs Hotel. Det blev omtalt, at der her i Tarm var brug for
en mekaniker. Jeg øjnede en mulighed, fik lejet et par gamle garager
omme paa markedspladsen, og her startede jeg saa min forretning.
Det var saamænd smaat baade med penge, forretning og værktøj. For
at faa en smule driftskapital købte jeg en gammel motorcykle og en æl
dre bil, fik dem sat i stand, fikset lidt op og solgt med fortjeneste. Det gav
de første rede penge til forretningen — Der kom flere — Ja, med tiden en
del. Men der kom intet af sig selv!
Det skal dog fremhæves, at jeg her i Tarm har mødt en venlighed og
hjælpsomhed, som jeg aldrig noget steds har været ude for, og banken
var forstaaende og hensynsfuld, ellers havde det ogsaa været en drøj om
gang at arbejde en forretning op ud fra et par gamle garager paa mar
kedspladsen.
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Garagerne blev snart for smaa. Jeg købte cla huset her af Hans Søren
sen, senere købte jeg ogsaa naboejendommen, saa der blev mere plads.
Omkring 1923 var bilhandelen saa smaat ved at komme i gang. Den
første ny bil, jeg solgte, var til læge Sørensen, senere overlæge paa amts
sygehuset. Det var en aaben Ford med kalesche, det var højeste form for
luksus den gang. Bilen fik jeg fra Herning. Jeg var endnu ikke blevet
repræsentant for Ford, men blev det kort efter, og saa kom fremgangen
sindigt, men støt.
I 1934 købte jeg en forretning i Holstebro. Den var ved dødsfald for
sømt, og jeg købte den med salg for øje. Men da forretningen blev plejet
lidt, gik den saa godt, saa jeg beholdt den.
Saa kom Ford Motor Co. og sae: De bliver skam ogsaa nødt til at ta
Lemvig med, der mangler vi en mand til at sætte gang i tingene! — Naa,
ja, ja da, saa købte jeg i 1935 det nødvendige i Lemvig og gik i gang
med at sælge Fordbiler her. Denne forretning solgte jeg igen 1939.
Paa grund af krigens udbrud turde jeg ikke fortsætte med det hele,
som jeg havde faaet samlet sammen. I 1938 byggede jeg i Holstebro, stort
og moderne efter datids forhold. Bilerne den gang fyldte ikke saa vold
somt som sidenhen. Efter krigen blev det værre, bilerne blev større og
større. — Og igen kneb det med pladsen, for nu masede traktorerne frem.
Jeg maatte købe ejendom til traktorforretningen Stationsvej 54, Holste
bro, som jeg drev i nogle aar. Denne ejendom solgte jeg igen i 1956 for
at købe en stor byggegrund paa Skivevej, hvor der er plads til udvidel
ser. I 1955 købte jeg en bilforretning i Faaborg til een af mine sønner.
I 1943-44 byggede jeg »Skjern Motor Co.«, der drives som filial her fra
Tarm.
Se, alt det tar ikke megen tid at fortælle, men det kræver en hel del
arbejde, omtanke og spekulation at føre igennem, saa det kan udvikle
sig sundt og i sammenhæng med selve tidens udvikling. — Uden Tarm
Banks forstaaende hjælp havde jeg haft svært ved at bygge min forret
ning op. Jeg har meget at takke banken, afdøde bankdirektør Olesen og
den nuværende bankdirektør Jørgen Christensen for. De har altid vist
mig tillid, og det er nok tak værd!
... Sogneraadet og sogneraadslormand? — Ja, det var noget, jeg slet ikke
havde tænkt mig. Selvfølgeligt havde jeg faaet nogle offentlige hverv, de
er ikke lette at slippe helt fri for. Jeg var saaledes formand for bygnings-
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kommissionen og for Tarm Vandværk. Men saa i 1950 blev jeg valgt ind
i sogneraadet. Og hvad værre var, jeg blev straks valgt til formand og
kom saaledes til at afløse Brink Nielsen, der trak sig tilbage.
Selve forretningsgangen ved sogneraadsarbejdet voldte mig ingen van
skeligheder. Men der er mange ting at sætte sig ind i for at være nogen
lunde fortrolig med det virvar af love, forordninger og cirkulærer, der
omhegner det kommunale arbejde.
Ogsaa kommunalt er Tarm by og Egvad kommune inde i en rivende
udvikling. 1932-33 var budgettet for Egvad kommune 72.000 kr. For in
deværende aar er det paa 1.141.000 kr.
Særlig inden for byggeriet er kravene store, ikke mindst til det offent
lige byggeri. Tarm kommuneskole udbygges for godt 1 mill. kr. For tiden
er vi i gang med fire nye lærerboliger. Amtssygehuset skal nu helt nybyg
ges med en fløj paa 6 etager. V.G.T. overgik til statsskole, arbejdet her
for var gjort af min forgænger. Et stort byggeri er lige afsluttet paa gym
nasiet — og skolen er allerede igen for lille. Der skal nu bygges en ny
fløj ud over parkeringspladsen, foreløbig regnes med crk. ï^millMen det private byggeri er skam ikke mindre vigtigt. Med de mange
og stadig voksende virksomheder her i Tarm er det tvingende nødvendigt
at skaffe boliger til arbejdere og funktionærer, om ikke vi vil se arbejds
fortjenesten (og skatten!) køre til vore nabokommuner.
Derfor klemmer vi paa med at gøre passende arealer byggemodne. Der
er hidtil bygget omkr. 40 lejligheder om aaret. Men det slaar ikke til. I
aar regner vi med nede ved Svinget paa Bunclgaards mark og ved Vejle
vej og et par andre steder at faa omkr. 70 grunde færdig til bebyggelse —
De tror altsaa paa en fortsat udvikling for Tarm? —
Det gør jeg. Se blot ud paa færdselen her paa hovedvejen. Denne vej
er byen Tarms egentlige udspring, og den er rygraden i byens udvikling.
Arbejdet med Skjærnaadalens afvanding og kultivering vil ogsaa gi øget
omsætning til egnen. —
Jo, jeg ser lyst paa fremtiden for Tarm og dens virksomheder ...
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FOLKEVOGNSFORHANDLER A. ANDERSEN
Over aaen efter —

Folkevogne i alle mulige kulører trænges paa pladsen loran A. Andersens
værksted og V. W. servicestation paa Skjærnvej. Her er ingen rutten med
albuerum: Tæt foran halser færdselen ad hovedvej 11. Og bag ved lige
op ad værkstedsmuren er banegaardspladsen med rangerende togstam
mer. Her paa den tilmaalte plads skal de arbejdende mekanikere nok
lære at sno baade sig selv og en Folkevogn.
Ogsaa i forretningens smaa kontorer er pladsen udnyttet — Nej, her er
ingen overflødig plads, men vi klarer os! siger direktør Andersen — Han
er endnu ung, men det faste blik med den hurtige opfattelse røber tyde
ligt den fødte forretningsmand —
... Hvor længe, jeg har drevet forretningen her? — Jo, min far døde i
1952. Siden har jeg ledet forretningen for min mor —
Ja, vi er faktisk klemt inde paa pladsen her uden mulighed for udvi
delse. Og udvide skal vi, naar forretningen vokser fra aar til aar. Enten
var vi nødt til at flytte hele redeligheden langt ud mod engene for at faa
tilstrækkeligt med plads til fremtidige udvidelser — Eller ogsaa, som vi
nu har gjort, at gaa over aaen —
... Nej, ikke efter vand, men efter nye kunder. Vi bygger nu et stort,
moderne anlæg ovre i Skjærn. Saa regner vi med, at værkstedet her af
lastes saa meget, saa den tilmaalte plads er tilstrækkelig.
... Om bilsalget stadig vil gaa frem? — Ja, det tror jeg sikkert. Fortsat
fremgang eller i hvert fald en stabilisering af salget omkring de crk. 6070,000 nye vogne, der nu hvert aar indregistreres her hjemme.
Folk vil nu engang køre i bil, det er ikke luksus, men simpelthen en
nødvendighed. Det er tidens tempo omsat i praktisk transport. Saa kan
myndighederne og regeringsmagten her hjemme stritte imod og lægge
skatter i vejen, alt hvad de magter. Udviklingen gaar sin gang paa trods
af skatter og bagstræb!
... Folkevognen —? Selvfølgeligt vil den fortsat hævde sin plads, som
den mest solgte bil her hjemme. Tænk blot paa, at det kun er 10 aar
siden, den første Folkevogn solgtes her i landet, og se saa ud paa færdse
len her ad hovedvejen. Er ikke hver anden, saa er da sikkert hver tredje
bil derude paa vejen en Folkevogn.
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Folk vil køre i bil i dag, og de ka li at køre hurtigt og billigt og altid
være sikker paa, at bilen vil køre!
For købere, der foretrækker en lidt større pris for en bil og plads til et
par kufferter mere, kommer nu snart den nye folkevognsmodel. Jeg har
lige nu for faa dage siden været en tur i Wolfsburg bl.a. for at se den nye
model — Ja, den er tiltalende. Men den nuværende Folkevogn vil fortsat
hævde sin plads i bilsalget og trafikken, derom nærer jeg ingen tvivl, og
derfor udvider vi nu forretningen — Paa begge sider af aaen ja ...

AUTOMOBILFORHANDLER THS. CHRISTENSEN, DOMI
Uden en solid og velvillig indstillet bank kan man ikke i dag
drive automob i Ifo rre tning

Jeg havde aldrig drømt om at faa min virkeplads her i Tarm, og da jeg
den 1. Jan. 1949 tiltraadte en stilling her ved DOMI, tænkte jeg: Naa ja,
her bliver du et aars tid, men saa heller ikke længere! ...
— Det er automobilforhandler Ths. Christensen, A. Attermann 8c Co.,
der aflægger denne bekendelse. —
... Og nu! Ja nu kan jeg se tilbage over 12 gode aar her i Tarm, og jeg
har saavist ikke fortrudt, at jeg fik min virkeplads her.
Jeg kom hertil fra Gram, og der er jo forskel paa naturen, ja vel ogsaa
paa folk der og her, men jeg føler mig veltilpas med forholdene her. Jeg
har rigeligt at gøre og synes, at arbejdet lykkes for mig. Naar en forret
ningsmand har gode varer at sælge, har trofaste kunder og gode medar
bejdere, hvad kan han saa ønske sig mere!
Dygtige, friske og venlige medarbejdere betyder uhyre meget for en
forretning. Det er virksomhedens visitkort og facade ud imod kunderne,
og det er en daglig glæde og opmuntring for den, der skal lede virksom
heden. Flinke og veloplagte medarbejdere kan aldrig vurderes højt nok!
Jeg kan føje til: Uden en solid og velvillig indstillet bank kan man
ikke i dag drive automobilforretning i større stil. Alene de enorme afgif
ter til staten skal jo finansieres, og det er til syvende og sidst bankerne,
der maa finansiere — hvem ellers? —
Jeg vil gerne igen fremhæve, at Tarm Bank har været os en stor og
fuldkommen uvurderlig hjælp i udbygningen af virksomheden her. Vi
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har nylig udvidet og installeret moderne tidsbesparende værktøj, saa
vi kan igen ta et lille ryk fremad, for i modsætning til adskillige, der
staar afventende og tvivlende overfor den kommende tid, har jeg tillid
til fremtiden. Udviklingen vil fortsat gaa frem, det er noget af en natur
lov, kun en katastrofe som f.eks. krig kan bryde den. — Købekraften kan
ved statsindgreb og skattetryk flyttes, men den vil stadig være tilstede.
Hvad vil der ikke ske paa egnen her i blot de kommende 10 aar — jeg
tænker bl.a. paa Skjernaa projektet med dens vældige landvinding og
dens indsats af kapital og arbejde. Det er muligt, at lodsejerne ikke i før
ste omgang faar et rimeligt udbytte af kultiveringen, men omsætningen
er der og vil medføre udvikling og fremdrift, og for den vaagne og drif
tige vil der altid være muligheder.
FABRIKANT P. BOLLERUP JENSEN.
»RÖCHET RASP REFILLS«
Vanskelighederne er til for at ryddes af vejen!
Søndag formiddag paa Skjærnvej i Tarm: Hovedvejens halsende hver
dagsfærdsel med ustandselig drønen fra store lastvogne er dæmpet ned til
lidt stilfærdig søndagskørsel. Villahaverne langs vejen ligger indbydende
grønne under en sjælden blank Septembersol.
Inde i Fabrikant P. Bollerup Jensens lukkede veranda er sommerligt
lyst og varmt. Den unge forretningsmand er aftenen før vendt hjem fra
en forretningsrejse i Tyskland, men endda er han spilvaagen og ladet
med energi, sprudlende oplagt til at fortælle for og oplyse en selvbuden
søndagsgæst.
... Forretningsmand? — Ja, det er jeg født til. Det var min far, og det
samme var min farfar, tømmerhandler I. P. Jensen, der i sin tid var med
til at oprette Tarm Bank. Han var indtil 1924 meddirektør af banken ...
Sæbefabrikken? — Ja, den har været god nok i sin tid. Men nu er de
fleste danske sæbefabrikker i tilbagegang. For en snes aar siden var der
over 20 sæbefabrikker her i landet, nu er der kun 12. Og om 5—10 aar
er der sikkert kun 5—6 tilbage. Det er de store verdensfirmaer med sulfo
vaskemidler, der ved mægtige reklamefremstød arbejder sig ind paa det
danske marked og langsomt, men sikkert kvæler de danske fabrikker for
de mere gammeldags vaskemidler med sæbespaaner og bløde sæber.
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Saadant er forholdet, og det har jeg været klar over gennem adskillige
aar. Havde vor sæbefabrik ikke haft særlige specialer, som sælges til in
dustrien, er det et spørgsmaal, om det kunne svare sig fortsat at holde
fabrikken i gang? Og jeg har maattet sig til mig selv: Dur det gamle
ikke mere, maa vi finde frem til noget nyt og bedre! —
Ja, det blev altsaa en fabrik for raspeknive, en maskinfabrik om man
vil.
Tilfældigt? — Ikke helt. Der er altid sammenhæng i tilfældighederne.
Se, min bror, Emil, har ovre i Amerika oparbejdet en saadan fabrik for
raspeknive. Og han har efterhaanden arbejdet denne virksomhed frem til
verdens største inden for dette specielle felt. Men England ønskede at
spare de dyre Dollar og krævede en fabrik anlagt i Europa.
Og Emil siger til mig: Hør, var det ikke værd at prøve, om ikke Du
kan oparbejde en saadan fabrikation for Europa. Jeg tror, her ligger en
chance og venter paa dig? —
Saa prøvede jeg. I førstningen kun smaat. Siden, da jeg kom bedre ind
i arbejdet, blev jeg mere dristig.
Hvad raspeknive er for noget? — Jo, se, inden for vulkanisørfaget som
inden for de store bildæksfabrikker bruges en roterende rasp til at rive
det gamle gummilag af dækkene og afpudse lærredet. Forhen har man
brugt en rasp med masser af spidse pigge, omtrent som grammofon
stifter. Men det var en langsommelig og vanskelig historie at udskifte
disse pigge, naar de var slidt. Saa kom fra Amerika en ny rasp med knive,
som arbejder langt mere effektivt og lader sig udskifte i løbet af faa
minutter. Det var fabrikationen af disse knivraspere, jeg tog fat paa. Det
er nu fire aar siden.
Materialet: Ruller af baandstaal faar vi fra England. Til at begynde
med fik jeg knivene standset ud et sted, og hærdningen foretaget et andet
sted. Det var dog ikke saa godt. Engang fik vi en sending til England
kasseret, fordi hærdningen var forkert, knivene sprang som glas. Det ga
en lussing paa 30.000 kr.
Saa forstod jeg, at skal man levere en kvalitetsvare, maa man selv ha
haand i hanke med fremstillingen fra først til sidst — Ja, nu standser og
hærder vi selv — Kom med over paa fabrikken, saa er det altsammen let
tere at forklare ...
Ovre bag den gamle sæbefabrik, kun lidet synligt fra hovedvejen, lig-
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ger den nye maskinfabrik. Der er søndagsro og stilhed i lokalerne, og i
mag kan de gaa fra rum til rum, mens Bollerup Jensen forklarer og de
monstrerer:
Her er vort laboratorium, hvor vi kan undersøge raavarernes, baandstaalets, kemiske sammensætning. Kun naarvi kender staalets kemiske
struktur, kan vi være sikker paa at faa et godt resultat —
Her er lagerrum, hvorfra staalrullerne gaar til standserne og videre
frem til hærdningsprocessen, det er baade indviklet og krævende, før
knivene kan gaa videre til monteringshallen.
Specialarbejde? — Ja, fra først til sidst. Bare en brøkdel af en milli
meter forkert paa tandspidsen eller nogle sekunders afvigelse under
hærdningsprocessen kan være afgørende for hele fabrikationen ...
Gæsten maa ha luft for et spørgsmaal, som længe har brændt paa:
Hvor vil Du dog sælge alle de titusinder af knive, Du laver? —
Eksportere! Hele Europa er vort marked og bliver det endnu mere,
naar vi omsider kommer med i fællesmarkedet, saa vi ikke længere har
1872 °/o told at slaas med.
Hele Danmarks forbrug for et aar kan vi dække med 2 dages produk
tion, saa vi maa ud over landegrænserne. Vi laver 45.000 blade om ugen.
I hver rasp er 28 knive. Heldigvis for os er verden stor, der er brug for
mange raspeknive. Over 90 % af vor produktion gaar til eksport. Eng
land er vor største kunde, desuden sælger vi til Norge, Sverige, Finland,
Svejts, Benelux, Italien og Frankrig. Og nu er vi ogsaa ved at faa godt
fat i Tyskland —
En sælger skal i dag være som en slags konsulent, der kan forstaa købe
rens problemer og afhjælpe hans vanskeligheder. Naar jeg er ude for at
sælge, maa jeg ikke blot kunne snakke overbevisende for min knivrasper,
men jeg maa ogsaa kunne raspe et dæk af, hurtigere og mere effektivt
end nogen kan med den gamle rasper!
Nu har vi begyndt at lave vor patenterede Jet-raspemaskine, der
skærer dobbelt saa hurtigt som de almindelige knivraspere. Jeg tror,
denne rasper vil sætte vort salg yderligee op ...
Saadan maa man ustandseligt forny sig selv og sin produktion. Vil
man eksistere i dag, maa man producere. Og producere bedre og billigere
end de andre! Det er eneste vej frem!
Jeg beundrer alle de unge inden for landbrug, haandværk og industri,
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der under tryk af ugunstige forhold og haardhændet skattepolitik dog
magter at klare sig gennem vanskelighederne.
Men det er nu engang saadan, at sætter man al sin vilje og energi
ind for en sag, da vokser man selv med opgaverne ...
Og fabrikken her vokser ogsaa? Ikkesandt?
Det gør den, det er ingen hemmelighed. Vor produktion er i aar dob
belt saa stor som i fjor. Vi kan sælge alt, hvad vi kan fremstille. Kan man
saa ønske sig bedre arbejdsvilkaar!
Derfor kan jeg heller ikke andet end se lyst paa fremtiden trods alle
trusler ude fra den store verden og politiske forviklinger herhjemme.
Hvordan vor fremtid skal blive, afhænger først og fremmest af os selv,
af den vilje, energi og udholdenhed, vi sætter ind.
Vanskeligheder — Ja, dem er jeg ikke ukendt med. Men se: Vanskelig
hederne er til, for at vi skal rydde dem af vejen! ...

GDR. N. C. NIELSEN. FORMAND FOR A/S TARM BANK
Man støtter sin by og sin egn ved at spare op i egnens bank!-----

Tæt Vest for Vostrup by ligger Bjerggaard med stuehuset ud mod den
gamle landevej. De, som ikke haster altfor stærkt forbi, undgaar ikke at
lægge mærke til den gamle smukke og særprægede storstuedør ud mod
den lille forhave foran stuehuset:
Dørfeltet, dateringen, udskæringen og tagrundingen op over dør og
vindue vidner om gammel solid bonde- og haandværkerkultur.
»Denne Bygning 1851 er af ny opført«, staar der i den snørklede ud
skæring.
Det er N. C. Nielsens bedstefar, Niels Chr. Knudsen, der for 110 aar
siden flyttede sin gaard ud paa marken fra den sammenbyggede Vostrup
by, hvorom en gammel vise melder: »18 gaarde i Vostrup by, 3 udi æ
Klynge ...« Den nye gaard byggede han lige neden for æ Bjerre, og navnet
gav sig selv: Bjerggaard.----Det hændte for det, man kalder en »menneskealder« siden, at en ung
mand, der kørte ud ad landevejen forbi Bjerggaard, sad og glædede sig
over den smukke indgangsdør og tænkte i sit stille sind: Gad vide, om
manden der paa gaarden kan staa maal med sin storstuedør? —
Og saadan formede tilværelsen sig, at netop den vejfarende og manden
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Slorstuedøren paa Bjerggaard i Vostrup.

paa Bjerggaard, N. C. Nielsen, gennem slægtsskab og venskab lærte hin
anden ret godt at kende. Og manden fra vejen fik tit lejlighed til at san
de: Jo, vist staar de maal med hinanden: manden og døren! —
Som døren er udtryk for gammel traditionsbunden haandværkerkultur,
er N. C. Nielsen i væsen og væremaade en fuldgyldig ætling af gammelt
solidt bondearistokrati enet med nytidens virketrang og folkelige demo
kratiske livssyn.
Med anerkendt dygtighed har N. C. drevet sin gaard frem og stærkt
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øget dens ydeevne. Og de mange offentlige tillidshverv, han gennem
aarene blev betroet, er røgtet samvittighedsfuldt og med omhu.-------De sidder en aften inde i N. C.s og Dagmars hyggelige stue med præg
af bøger, blomster og billeder. De har drøftet mangt og meget og ender
som saa ofte før ved landbrugets usikre vilkaar og den ensidige politiske
styreform, der gør vilkaarene saa utrygge og ringe for jordens dyrkere. —
Een i stuen siger: Vi skal prøve at se lyst paa fremtiden! — Sandt nok,
mener N. C. — Men med den markedsdeling, der er i Europa, er det ikke
let at være lysseer. Selvfølgelig kommer vi før eller senere med i fælles
markedet. — Det er vi simpelthen nødt til, om ikke det danske samfund
skal ende som en fattiggaard! — Men saa er vi formodentligt holdt uden
for saa længe, at vi kun faar liden eller ingen indflydelse paa udformnin
gen af fælleslandenes landbrugsordning. ----Vi har en dygtig, kvalitets præget industri med stærk fremdrift — Ja,
det er glædeligt at notere. Men naar vor industri tilsyneladende gaar saa
godt og kan konkurrere i udlandet, da skyldes det for en stor del, at land
bruget gennem sin eksport skaffer over halvdelen af den nødvendige va
luta til indkøb af raavarer og samtidig fremstiller ubegrænsede mængder
af gode og billige fødevarer til byernes folk.----Lyspunkter? — Jo, dem er der ogsaa. Det mest glædelige, jeg i lang tid
har set, var nu i foraaret — Nej ikke selve leveringsstoppet, men det stær
ke sammenhold inden for landbruget, vi her oplevede trods alle splittel
sesforsøg fra en bestemt politisk side. —
Jo, jeg har stadig den tro og det haab, at der fortsat maa være en frem
tid for dansk landbrug og dets udøvere, men skal det ske, er det en for
udsætning, at der fra denne bestemte politiske side maa vises mere forstaaelse for det erhverv, der hjembringer over halvdelen af al fremmed
valuta — Lad os ogsaa haabe, at det danske samfund maa evne at arbejde
sig mere fri af det ensidige organisationsstyre, der nu paa mange maader
bestemmer den politiske kurs her hjemme.-------Hvilken af mine tillidshverv jeg har været mest glad for? —
Det er ikke saa let at svare paa — Mon ikke det er saadant, at naar
man gør et arbejde for at sætte sig ind i en sag, saa bliver man optaget af
sagen og glad for arbejdet. Det gælder, kan jeg sige, ikke mindst arbejdet
inden for Tarm Bank.
Der er ingen steder, man saa førstehaands som i en egns bank kan følge
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rytmen i byens og egnens erhvervsliv, fornemme op- eller nedgang og se,
hvor udviklingen bærer hen.
Og her har det jo i høj grad været opmuntrende at følge udviklingen
og fremgangen i byen Tarm med dens mange driftige virksomheder.
Det, som tit kniber haardest for os i banken, er at skaffe den nødven
dige kapital til de store investeringer, som tiden kræver inden for er
hvervslivet baade i by og paa land. Storbyerne, især København, hvor de
store pengeinstitutter og forsikringsselskaber har deres hovedsæde, suger
jo til sig af pengemidlerne her ude fra provinsen, saa kan vi faa lov at
laane fra hovedbankerne, hvad man under os — og det er langtfra altid
tilstrækkeligt —
Et jubilæumsønske for vor bank? —
Selvfølgeligt har jeg det, maaske mere end eet: Jeg vil ønske, at sam
fundsforholdene maa lægges saaledes tilrette, at det igen bliver muligt og
tillokkende at spare op!
Og saa vil jeg ønske en øget forstaaelse for, at jo flere opsparede midler,
en bank har at arbejde med, des bedre magter banken at støtte byens
og egnens erhvervsliv.
Lad mig her, som slutmaal sige det stærkt og indtrængende:
Man støtter sin by og sin egn ved at spare op i egnens bank! —

FORMAND FOR BANKENS REPRÆSENTANTSKAB:
BRINK NIELSEN
... Fornemmer gennem bankarbejdet det smide, kraftige pulsslag
i udviklingen ...

Paa et hjørne af Brink Nielsens mahogni skrivebord staar en lille sam
ling flotte elefanter, 9 i tallet. Nogle er nævestore, andre lidt større, og
andre mindre. Midt i flokken en stor han-elefant med løftet snabel og
elfenbens stødtænder. Det er indisk kunsthaandværk i poleret ibenholt.
... Nej, jeg har ikke været i Indien, siger Brink Nielsen — Den første
elefant fik jeg foræret, ja, de fleste af de andre i flokken forresten ogsaa.
Det blev en slags samler-ide for mig — Ka man ikke lisaa godt samle paa
elefanter som paa frimærker eller flintflækker! —
Fra pladsen ved sit skrivebord har Brink Nielsen et godt overblik over
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den hastende færdsel ude paa Hovedvej 11 over Tarm kjær mod broerne
over aaløbets tredelte strøm.
... Ja, det er den vej, Tarm i sin tid er bygget op om. Og det er frem
deles den vej, der mere end andet fortsat fører udviklingen med sig.
... Som indfødt Tarmbo maa Du ret kunne se og glæde dig over byens og
egnens fremgang ...
Ja forskel paa før og nu, det er her, det kan antydes----- Brink Niel
sen 1er sin smittende latter — I min drengetid var Tarm rent ud sagt en
lille grim by, der nærmest stod i stampe. Sønderby lavede kværne og
møllesten, og Henriksen lavede pindestole, ellers var der ikke ret megen
virksomhed. Faa unge folk flyttede til byen, og børnetallet i skolen gik
nedad — Kort sagt: der lige efter aarhunclredskiftet var Tarm en by, hvor
generationsskiftet havde trukket for længe ud.
Saa var jeg borte fra Tarm i 20 aar — Uddannelsestid og de første
manddomsaar — Ikke før i 1927 vendte jeg tilbage og købte den gamle
isenkramforretning i Storegade. Forretningen var den gang helt kørt
ned, men jeg naaede dog at forøge omsætningen væsentlig, inden jeg i
1960 solgte.
Hvorfor jeg solgte? Jo jeg havde lyst til i et frikvarter at føle mig som
en fri mand. Jeg har staaet bag disken i 50 aar, og forretningslivet er
faktisk opslidende. Endvidere mener jeg, der er stor udsigt til en struk
tur-ændring i forretningsformerne, og naar man har oplevet 2 verdens
krige og deraf følgende efterkrigstider indenfor handel og omsætning,
syntes jeg, at jeg var bleven for gammel til ogsaa at sætte mig ind i, hvad
det nye vil bringe. Ja derfor solgte jeg ...
Gæsten maa smile ved tanken om, at Brink Nielsen føler sig gammel!
Denne unge sprællevende mand fyldt med friske indfald og gode histo
rier, for gammel til at følge med i udviklingen! Det er ellers noget, han
har haft et godt greb paa i den tid, han som forretningsmand og sogneraadsformand var med til at lede udviklingen inden for sin hjemby ...
... Da Du saa i 1927 igen blev Tarm borger, var der da blevet mere gang
i byens udvikling og forretningsliv? —
Om der var! — I stedet for den lille halvsøvnige by, jeg huskede fra
min drengetid, kom jeg hjem til en spillevende by i stadig fremgang. Jo,
det var en fornøjelse at være med her! ...
Medlem af sogneraadet? — Ja, i to perioder, den ene periode som for-
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mand. Men det krævede mere tid, end jeg havde raad til at afse fra min
forretning, derfor trak jeg mig tilbage i 1950, selv om jeg var glad for
det kommunale arbejde.
Hvilke problemer vi især arbejdede med? — Omtrent de samme som i
dag. Det var den gang som nu byggeriet, boligproblemet, der især trængte
sig paa. Se, Tarm har brug for mange flere huse, end det er muligt at
fremskaffe. Det hænger sammen med, at behovet for arbejdskraft inden
for byens mange virksomheder vokser stærkere end byens boligmulighe
der. Derfor kommer fra nabosogne og -byer tilrejsende med tog eller
biler en mængde arbejdere, der arbejder her, men bor i deres hjem i na
bobyerne.
Det er ikke smaasummer, der paa den maade flyder bort fra kommune
kassen i Tarm og ud til nabokommunerne. I 1957 udbetaltes fra virk
somheder i Tarm ialt 569.000 kr. til udenbys arbejdere. Men nu i 1961
er det vokset til 1.200.000 kr.!
Et enkelt firma betaler saaledes 372.000 kr. et andet 338.000 kr. og et
tredje 204.000 kr. To firmaer betaler hver over 100.000 kr. til deres uden
bys arbejdere — Og det blot fordi, Tarm ikke kan huse alle disse arbej
dere — endnu da!
Er det mærkeligt da, at vi her i Tarm udvider og bygger paa livet løs!
Enhver ka da forstaa, at vi gærne vil beholde godt 1 mill, rare kroner her
i byen — Jo, i omsætning og til at skatte af! Hvorfor skal de ugudelige ha
al den gode lammesteg! ...
Hvilken af mine offentlige hverv jeg har været mest glad for? Ja, for
uden sogneraadsarbejdet har jeg i 27 aar været medlem af bestyrelsen for
elværket, deraf de 10 aar som formand. Det har været en meget interes
sant opgave, ikke mindst nu under overgang til vekselstrøm.
Medlem af bestyrelsen for Tarm Bank og formand for repræsentant
skabet? — Ja, arbejdet inden for ledelsen af Tarm Bank er nok det, som
har optaget og glædet mig mest. Her har man en fornemmelse af at gøre
nytte, at være med til at ophjælpe og fremme erhvervslivet og sunde virk
somheder i sin by og egn. Det gir en egen tilfredshed ...
Jeg vil ogsaa gærne fremhæve, at vi inden for bankens bestyrelse har et
sjældent godt og forstaaende samarbejde, og i N. C. Nielsen har vi en
solid og meget dygtig formand, der forstaar uhildet at se paa helhedens
bedste ...
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Fremtiden? — Jeg har god tro til fremtiden, ikke mindst for Tarm by
og egn. Tarm har et lille, men godt opland, hvis folk er flinke til at søge
deres hjemby. Og i sognene her omkring bor dygtige, driftige bønder,
efterkommere af de gamle hedeopdyrkere, de forstaar at nytte alle mu
ligheder. Og tænk saa, naar Skjærnaaen bliver reguleret og aadeltaet af
vandet, hvad ligger ikke her af arbejde og muligheder og venter!
Og byen Tarm her ved det gamle vejkryds vil sikkert fortsat vokse,
fordi dens virksomheder og forretninger er inde i en sund udvikling ...
Jo, det er baade morsomt og spændende at være med i denne udvik
ling og gennem bankarbejdet lisom ha haanden paa pulsen og følge med
i, hvad der sker.
Og netop fordi jeg føler tempoet og fornemmer de sunde kraftige puls
slag i udviklingen her, har jeg min gode tiltro til fremtiden! ...

BANKDIREKTØR JØRGEN CHRISTENSEN. A/S TARM BANK
Det gode forhold mellem byen, egnen og banken —

Det er efter lukketid efter en forrygende travl dag i Tarm Bank. Kun
derne har staaet rækkevis tæt langs skranken. Bogholder Schmidt med
sit vindende smil og hele det øvrige flinke personale har strængt sig an
for hurtigst mulig ekspedition. Nu er sidste kunde ekspederet, og der
ryddes op og efterbehandles inde i banklokalerne.
Inde i direktionskontoret sidder bankdirektør Jørgen Christensen sam
men med en nysgærrig gæst, der ikke undser sig for at spørge ud om et
og andet:
De er jo en gammel Tarm dreng og næsten vokset op sammen med
banken her — Ikkesandt?
Saa omtrent, ja. Jeg var kun 8 aar, da mine forældre flyttede til Tarm
fra Aadum.
Og Deres tilknytning til Tarm Bank?
Jeg kom i lære her i 1938. Det var endnu i den gamle bankbygning paa
den anden side gaden, men bygningen her var planlagt og paabegyndt.
Fortsatte De saa uden afbrydelse i banken her? —
Nej, fra 1945 til 47 var jeg ansat i Kolding Sparekasse og derefter i
Jydsk Revisionsinstitut, Aalborg, til 1. Oktbr. 1948, da jeg vendte tilbage
til Tarm Bank som bogholder. —
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De vendte hjem igen? —
Det kan man godt sige. Jeg tror, det var noget af denne følelse, der
meldte sig, da jeg igen optog mit arbejde i de kendte lokaler og med de
kendte kunder----Stort personalkendskab? — Det faar man jo efterhaanden, det hører
faktisk med til stillingen, og har man lidt anlæg for genealogi, kan man
ikke undgaa at faa det udviklet. Det er ikke blot ejendomsværdier og
formueforhold i samtlige Nørre Horne herreds 10 sogne, man faar ind
sigt i, men ogsaa familiesammenhæng og slægtsforhold — Ja, selvfølgeligt
er det en stor fordel for en bankmand at være opvokset i den by og egn,
hvor hans arbejde ligger. Han har da de bedste muligheder for at forstaa
folks væremaade og tankegang. Den forstaaelse af vestjydsk sindelag, som
den tilflyttede møjsommeligt maa famle sig frem til, den har man som
en selvfølgelig indfølingsevne, naar man er »indfødt«. —
Ja, en vis psykologisk evne og forstaaelse for kundernes mentalitet er
altid gavnlig ved siden af den rent banktekniske viden. Jeg vil gærne
føje til her: Jeg har altid været glad for at samarbejde med vore kunder
her i Tarm Bank.
Om der er mere, jeg især vil fremhæve som glædeligt eller heldigt i
forholdet til by og bank? — Ja, jeg har haft det held i 10 aar at arbejde
under bankdirektør Johs. Olesen, og af ham har jeg lært meget. Han var
ikke blot en dygtig bankmand, rolig og afbalanceret, ret egnet for en
vestjydsk bank, men ogsaa som menneske satte jeg ham højt, han havde
en medmenneskelig forstaaelse og tolerance, som kun de færreste har
selvbeherskelse nok til at vise — og jeg vil sige, at jeg har prøvet paa at
føre Banken videre i samme aand.
Og ved direktør Olesens død blev De saa hans efterfølger —
Ja, jeg var faktisk lidt betænkelig ved at overtage stillingen som bank
direktør. Jeg var kun 32 aar og paa det tidspunkt een af landets yngste
bankdirektører. Mon jeg med den nødvendige autoritet magtede at
hævde mig og min opfattelse overfor mænd, der var langt ældre og mere
erfaren end jeg selv? ... Men det gik altsaa —
... Og naar man siger det er gaaet godt, saa skyldes det for en stor del,
at vi faktisk har haft vinden paa ryggen i aarene siden. I de sidste 12-14
aar er der jo sket en vældig udvikling i Tarm og oplandet. Det, som har
knebet haardest for os, har egentligt været at fremskaffe tilstrækkeligt
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med kapital til de store investeringer, denne stærke udvikling har kræ
vet. Skal bankens fremgang i disse aar fastlægges gennem tal, kan jeg bare
henvise til vedføjede skematiske oversigt.
Om udviklingen saa vil fortsætte fremover? — Ja, det tror jeg. Vi har
her i Tarm saa mange unge, dygtige og energiske forretningsfolk og
driftsledere, saa det borger for, at byen og egnen fortsat vil hævde sig i
kappestræbet. Jeg tror, at kun noget helt udforudset nu kan bryde ud
viklingen — Noget af en naturlov! Det kan vi godt kalde den fremadskri
dende udvikling.
Her er ogsaa Tarm Bank med, for den er saa nøje sammenknyttet med
sin by og egn, saa fremgang for den ene part er ogsaa fremgang for den
anden.
For bankens vedkommende virker den stadig stigende omsætning, at
vi nu nødvendigvis maa til at bygge og udvide for at skaffe rimelig plads
til kunderne og betjeningen. Med fremtidige udvidelser for øje har vi for
et par aar siden købt naboejendommen, saa vi har plads til ret betydelige
udvidelser — Hvordan? — Ja, det er endnu ikke i enkeltheder fastlagt.
Men det er noget, vi maa ta stilling til, saa snart 50 aars jubilæet er overstaaet. —
Et særligt ønske til jubilæet? — Jo, dem har jeg nok af. Men lad mig
kort udtrykke noget af det, jeg anser for det egentlige og mest værdi
fulde for Tarm Bank:
Jo, at det gode forhold mellem byen, egnen og banken maa fortsættes
og udvikles i de kommende aar!--------

Oversigt over bankens virksomhed

Aar

Aktie
kapital

Reserver

Folio og
Indlaan

Nettooverskud

Balance

Udbytte

1
Vx, Kasse
Kr. og
Udlaan

Total
omsætning

1911-12

60.000,00

1.500,86

343.765,47

427.160,24

462.825,61

5.909,89

6 «/o

9.398.821,50

1915

60.000,00

14.732,25

948.104,77

869.744,89

1.031.727,12

10.739,24

6 «/o

14.312.696,75

1920

125.000,00
V2 Friaktie

73.549,22

2.802.977,99

3.064.211,21

3.583.384,56

20.398,78

8 »/o

38.639.390,85

1925

250.000,00

77.132,70

2.310.106,79

2.135.941,56

2.729.645,46

42.160,92

8 «/o

33.384.459,06

1930

250.000,00

150.000,00

2.668.549,75

2.496.884,61

3.179.752,36

46.219,86

8 »/o

35.302.350,70

1935

250.000,00

100.000,00

2.253.338,62

1.819.915,91

2.745.125,30

0,00

6 «/o

24.525.554,15

1940

250.000,00

140.000,00

2.339.958,91

1.827.081,10

3.071.031,15

73.854,60

6 »/o

39.081.095,34

1945

250.000,00

169.000,00

5.503.341,35

1.017.950,00

6.675.076,55

2.509,37

4 0/0

74.595.137,99

1

1950

250.000,00

228.700,00

4.650.219,71

4.178.478,94

5.571.463,23

64.632,08

0 »/o

127.807.884,65

1955

375.000,00

440.000,00

6.425.352,31

6.291.165,84

8.107.090,43

90.188,38

8 »/o

244.175.009,94

1960

600.000,00

834.000,00

9.892.858,17

8.763.431,16

13.133.590,73

140.152,03

9 "/o

460.584.700,34

Byen, egnen og banken
LIDT H JÆLP TIL EGEN OG ANDRES HJÆLP der har aar nok bag sig til at mindes tiden Ira aarhundred.skiftet og op til første verdenskrig, undgaar ikke gang paa gang at
undre sig over den vældige udvikling, der paa alle omraader har været i
disse godt halvthundrede aar.
Denne udvikling lader sig antyde eller maale ad mange veje. Her hvor
vi sysler med Tarm Banks historie gennem disse 50 aar, kan vi blot ta to
af bankens regnskaber for os: det første fra 1911-12 og det sidst afsluttede
regnskab for 1960.
Aktiekapitalen er 10 doblet fra 60.000 kr. til 600.000 kr.
Reservefonden vokset fra 1500 kr. til ialt 834.000, fordelt over reserve
fond og forstærkningsfond.
Indlaanskapitalen steget fra 343.765 kr. til 9.892.858 kr. — Samlet ba
lance i 1912 462.825 kr. vokset til 13.133.590 kr. i 1960. Og totalomsæt
ningen 9.398.821 kr. vokset til 460.584.700 kr. Inden for disse tal ligger ikke blot en bankforretnings udvikling gen
nem disse 50 aar, men samtidig opdriften indenfor en by og en egn — ja,
hele det danske samfunds udvikling og omformning gennem det sidste
halvthundrede aar.
Gennem disse aars udholdende arbejde med at forme og udvikle det
nye i by og paa land har Tarm Bank tegnet sig for sin andel i udviklin-
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gen. Den har formidlet pengeomsætningen, støttet og fremmet der, hvor
man fandt sunde udviklingsmuligheder.
En bank er selvfølgeligt først og fremmest forretning, det vil ingen be
stride. Men en forretning, der kan drives saaledes, at den fremmer og op
hjælper egnens erhvervsliv. Det har forretningen Tarm Bank set som sin
opgave, og derfor er den gennem de forløbne aar saa nøje sammenvokset
med sin by og egn.
Rent kulturelle og nationale opgaver ligger tilsyneladende uden for
en bankforretnings virkekreds. Og dog kan en bank ogsaa paa disse omraader styrke og støtte, om ledelsen har vilje dertil. Hvert aar uddeler
Tarm Bank saaledes af sit aarlige overskud en hel række smaabeløb til
mange forskellige formaal — I de senere aar er hvert aar 25-30 ansøgnin
ger bevilget støtte.
Kun smaasummer til de enkelte ansøgende foreninger, men sammen
lagt bliver det til ret antagelige beløb. Og gennem aarene bliver det en
ikke uvæsentlig støtte, hvor ogsaa den moralske støtte tæller med.
Naar man gennemgaar alle de mange smaasummer, som Tarm Bank
gennem aarene har tildelt de mange ansøgere, finder man tydeligt en fast
gennemført linje i disse uddelinger: Egnen, samfundet, grænselandet.
Særtegnende og retningsgivende for disse støttetildelinger til kultu
relle, nationale, filantropiske formaal er bankens første støtte ud fra sit
indtjente overskud:
1915 indmelder Tarm Bank sig i »Det danske Hedeselskab« — 1918
gives 50 kr. i tilskud til Tarm Teknisk skole. Og 1919 bevilges 200 kr. til
»Sønderjydsk Fond«.
Man lades ikke i tvivl om, hvordan bankledelsens indstilling er til det
slesvigske spørgsmaal. Grænseforeningen staar stedse øverst paa listen
med det største tilskud. Sydslesvigske feriebørnsrejser bliver heller ikke
glemt.
Egnens husflidsforeninger og folkebiblioteker er vist aldrig gaaet for
gæves til Tarm Bank om et bidrag til deres arbejde. Ogsaa Plantnings
foreningen og Landboforeningens oplysningsarbejde saavelsom Tarm bys
forskønnelse støttes gennem disse aarlige uddelinger.
Og efterhaanden er der jo fra hele landet kommet en lang række an
søgninger fra oplysende, kristelige, filantropiske sammenslutninger, der
for en stor del er henvist til at virke ved frivillige bidrag.
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En lille hjælp til egen og andres hjælp kan blive en god hjælp, synes
at være ledetraaden i Tarm Banks uddeling af støtte —
Smaating kun i forhold til selve bankens virksomhed og omsætning —
Sandt nok, men det er den slags smaating, der tæller og gir præg og
farve til det daglige bankarbejde.
Sammenlagt med bankens egentlige virksomhed virker det altsammen
med til at forme den sunde samhørighed, der nu har vokset sig stærk
gennem 50 aar:
BYEN, EGNEN OG BANKEN:

A/S TARM BANK!

Tegninger og vignetter af Erling Juhl, Gjesing pr. Esbjerg. Fotografier af
fotograf Egon Lehmann, Tarm. Bogen er sat med 10 punkt Baskerville,
trykt paa glittet traf rit tryk 605 fra De forenede Papirfabrikker i A. Ras
mussens Bogtrykkeri, Ringkjfibing. Klicheerne er fra Ham.merschmi.dts
Klichefabrik, Aarhus. Trykt i 1200 eksemplarer.

