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BANKENS NUVÆRENDE BYGNING PAA TORVET

I.
NOGLE INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

en i. Juli 1936 er der forløbet 50 Aar, siden Ringkjøbing Land
bobank begyndte sin Virksomhed, og Bankens Repræsentant
skab har ønsket, at der i den Anledning skulde udgives en Bog
om Banken. Vel hører denne ikke til de meget store Banker, men efter
Egnens Forhold er den dog ganske anselig, og den har haft sin meget
store Betydning for Egnen. Dertil kommer, at det er en Bank, der i
høj Grad har og altid har haft »sit eget Ansigt«, og at dette Ansigt er
et godt og tiltalende Ansigt, vil sikkert alle, der kender Banken, ind
rømme.
At faa overdraget det Hverv at skrive Bankens Historie er derfor
ikke blot en Ære, men det har tillige været en i alle Maader særdeles
tiltalende Opgave. Der findes ikke i Bankens Historie mørke Pletter
eller Partier, Afsnit, som det kunde være mindre behageligt at faa
for stærkt belyst. Banken har end ikke oplevet særlig bevægede Peri
oder. Den har ganske vist oplevet en Krisetid, men dette har ikke formaaet at rokke Tilliden til Banken, og de Banker, der kan siges at
være kommet væsentlig lempeligere gennem Krigsaarene end Ringkjø
bing Landbobank, vil det ganske sikkert være betydelig lettere at tæl
le end de Banker, om hvilke det modsatte gælder. Forinden Krisen
satte ind, havde Banken nogle faa ekstraordinært gunstige Aar, og
ellers har den stedse kunnet vise Resultater, der var om end ikke pra
lende saa dog altid efter Omstændighederne rigtig pæne og hæderlige.
Banken har aldrig haft alvorlige endsige katastrofale Tab, hvilket
vel nok tyder paa, at den har været ledet med Omtanke og Forsigtig
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hed, selv om det jo ganske vist ogsaa kan siges, at Ringkjøbing altid
har været en liden rolig By uden de meget store Foretagender, hvori
man paa risikabel Maade kan anbringe det meste af en Banks Midler,
saa Fristelsen hertil har næppe været saa meget stor!
At Bankens Liv saaledes er forløbet i Ro og Stilhed, er jo kun
godt og glædeligt. Et gammelt Ord siger jo, at den har levet vel, som
har levet i Stilhed (»Bene vixit, qui bene latuit«), og en berømt
Franskmand (Montesquieu) har endog sagt: Lykkeligt det Folk, hvis
Historie er kedelig! Man bør altsaa ikke bebrejde denne Bogs Forfat
ter, at Bankens Historie er kedelig, man bør tværtimod glæde sig her
over. Men Mangelen paa spændende Begivenheder at skrive om har
medført, at der i Bogen mest fortælles om de Mænd, der har stiftet
Banken, eller som paa forskellig Maade har været knyttet til den.
Hvilket forhaabentlig ikke vil være Læserne altfor ukært. Blandt
disse Mænd, vil man nemlig finde ikke faa af Ringkøbing-Egnens al
lerbedste, Mænd som der sandelig nok kan være Grund til at mindes.

IL
DEN VESTJYDSKE BEFOLKNINGS ØKONOMISKE SANS

En Bank er som bekendt et Sted, hvor der arbejdes med Penge.
Hvad Penge er, behøver man ikke at fortælle en Vestjyde. Alle ved,
at Penge hører til de Ting, som det er »bedre at have end at undvære«.
Men uheldigvis er det lettere at komme af med dem end at faa fat i
dem, hvorfor man bør passe godt paa dem, hvis man har nogle? Om
Skotterne fortælles der som bekendt utallige Historier, som viser, at
disse har megen Sans herfor, og der paastaas, at de selv med Forkær
lighed fortæller saadanne Historier og søger at gøre dem saa forbav
sende og overdrevne som muligt. Ved en Del af disse Historier kan
man nok komme til at tænke paa Vestjyderne; men disses økonomiske
Sans er dog vist alligevel ikke helt af samme Art. Hvad man har af
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tilsvarende Historier om Vestjyder, drejer sig ikke saa meget om
Ulyst til at give Penge ud i al Almindelighed, men mere om Ulyst til
at give Penge ud uden at opnaa et rimeligt Vederlag derfor. Bekost
ninger skal kunne »betaal sæ« eller »swaar sæ«. Og alle rigtige Jyder
vil gerne gøre en god Handel. Ikke blot for Fortjenestens Skyld, men
fordi det er det mest spændende og interessante, storartede og herlige
man ved. Ikke uden Grund er den jydske Handelsmand bekendt, ja
berømt og ofte omtalt. Bedst skildret af H. F. Feilberg i hans vidun
derlige Bog: »Dansk Bondeliv, navnlig i Vestjylland«, I-II.
I et tidligere Skrift af nærværende Bogs Forfatter (Bogen om
Vest- og sønderjydske Kreditforening, I. S. 22—23) er fremsat den
Anskuelse, at nævnte Handelsaand er blevet i høj Grad udviklet gen
nem det Forhold, at Jylland fra Arilds Tid har været Kvægavlens
Land. Paa Øerne var det væsentlig Kornavlen, det kom an paa, og
Kornafgrøden blev en Gang hvert Aar solgt under et til Købmanden
i den nærmeste By, undertiden skete det, at den blev solgt forud (»paa
Roden«). For Jyden var Kvægavlen Hovedsagen; Aarets største Be
givenheder var Markederne, og dette var ganske anderledes egnet til at
udvikle Befolkningen. Den uafladelige Omsætning med Kreaturer
gjorde, at man stadig kom sammen med andre, man fik Lejlighed til
at gøre Iagttagelser, og man lærte at udnytte enhver Chance, enhver
Lejlighed, enhver Fordel til det yderste. —
Disse Ord blev nedskrevet i 1910 efter en Samtale med den da
værende Ejer af Slumstrup i Sædding, N. Matzen, der var en baade
klog og dygtig Landmand, hvilket forøvrigt mulig vil kunne sluttes
allerede deraf, at han, skønt født paa Fyn, klarede sig godt paa Slum
strup, medens det jo ellers, i hvert Fald i tidligere Tid, gerne var saadan, at Folk fra Øerne havde ondt ved at klare sig, naar de kom
over til de magre jydske Egne, hvorimod Jyder, der kom over til de
østligere Egne, gerne havde betydelig lettere ved det.
Paa noget lignende Maade har en nyere Forfatter, Salomon J. Fri
felt (i sin Bog: Ad jydske Veje sønderud, 1934) fremhævet, at Vest11

jyllands Befolkning — paa Grund af Naturforholdene — blev et Hø
slætfolk og Handelsfolk, medens de korndyrkende Bønder i andre
Egne af Landet blev et Høstfolk, for hvem Kornavlen kom til at be
tyde Eksistensen.2)
løvrigt kan man vistnok sige, at fra Naturens Haand er Vestjyden
driftig og nøjsom, han optræder sædvanlig paa en egen behersket
Maade, er ofte i Besiddelse af ikke saa lidt medfødt Værdighed og
kan vise en særdeles betydelig naturlig Takt, der bunder i og er rod
fæstet i gammel Bondekultur. Han ynder ikke at benytte stærke eller
overdrevne Udtryk, men bruger tværtimod med Forkærlighed Ud
tryk, der er alt for forsigtige og ikke nær vidtgaaende nok, men han
forstaar iøvrigt godt at sige sin Mening ret tydelig uden at sige den
altfor lige ud. For Eks. ved at sige noget med dobbelt Bund i eller ved
at bruge Ironi. Heller ikke Selvironi gaar han af Vejen for.3) Endelig vil
nogle mene, at man kan sige om Vestjyderne, at de (eller maaske Bo
gens Forfatter bør sige vi, da han selv er indfødt Vestjyde og er glad
herved!) er noget utilbøjelige til at lade os imponere af andre, men
derimod ret tilfredse med os selv og vort eget. Mon dette skulde have
noget paa sig? Jeg erindrer fra min Barndom en indvandret Svensker,
der ofte brugte Udtrykket »battre Folk«, naar man saa spurgte ham,
om han da ikke henregnede sig selv til »battre Folk«, erklærede han,
at det kunde der aldrig være Tale om! En slig Tænkemaade vilde vel
nok ligge en Vestjyde ret fjernt. Men iøvrigt maa man erindre, at de
magre vestjydske Egne og deres Beboere gennem Aarhundreder er
blevet overset og har staaet i Skygge for, ja har været Genstand for
nogen Ringeagt af de Egne, hvis Beliggenhed er mindre afsides, og
hvis Naturforhold er gunstigere. En Talemaade som den, at »vi er
alle Jyder for Vorherre«, kan jo næppe være opfundet for at glæde
Jyderne. Under disse Forhold bør det næppe kunne undre, om Jy
derne undertiden — ligesom Nordmændene — skulde have vist lidt
Lyst til at fremhæve sig selv; det har kun været for ikke at blive i
altfor urimelig Grad overset.
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BANKENS FØRSTE KONTOR I ØSTERGADE
fandtes til venstre for Indgangen i det midterste Hus (nuværn. Østergade 17). Huset til højre er »GI. Postgaard«, hvor der var
Gæstgiveri, og hvor Bankens Generalforsamlinger afholdtes de første Aar.

III.
BEFOLKNINGENS POLITISKE OG ØKONOMISKE
UDVIKLING OG FRIGØRELSE

D e Forhold, hvorunder denne vestjydske Befolkning levede, hav

de selvfølgelig i mange Henseender forandret sig meget i Tiden mel
lem Stavnsbaandets Ophævelse og Oprettelsen af Ringkjøbing Land
bobank. Den politiske og den økonomiske Frigørelse er gaaet Haand
i Haand; til nogle Tider er de politiske Reformer og Fremskridt mest
iøjnefaldende, til andre Tider de økonomiske; i det store og hele er
begge Dele saa temmelig fulgtes ad. Den større politiske Frihed og
politiske Modenhed har givet Befolkningen Lyst til ogsaa selv at
styre og varetage og være ledende i Arbejdet med sine økonomiske
Anliggender og omvendt.
Selve Stavnsbaandets Løsning havde maaske endda ikke saa stor
direkte Betydning heri Vestjylland som andre Steder. Stavnsbaandet,
Hoveriet og Fæsteforholdet har aldrig hvilet med saa tungt Tryk paa
Befolkningen heri Vestjylland som de fleste andre Steder i Landet,
hvad nu Grunden kan have været. Noget er det vel nok kommet af,
at de vestjydske Bønder altid har yndet Frihed og Selvstændighed og
altid overfor enhver Art Undertrykkelse har strittet imod saa vidt
muligt. Adskilligt tyder paa, at de har været nok saa gode hertil som
Bønderne de fleste andre Steder i Landet eller i andre Lande. Des
uden var de fleste vestjydske Herremænd jævne Folk, der selv var
bosatte paa deres Gaarde, og som havde baade helt god Vilje og
Evne til at sætte sig ind i Bøndernes Forhold og til at rette sig efter
Ret og Billighed, hvorimod det andre Steder meget ofte var overladt
til Fogder og Forvaltere at regere med Bønderne ganske efter For
godtbefindende. Kort før Aar 1700 fandtes der dog ogsaa nogle
Steder i Vestjylland Herremænd, der var temmelig ondartede, ja
fandtes saa utaalelige, at man besørgede nogle af de værste nedskudt!
Dette blev saaledes Tilfældet med Knud Henrik Galt paa Viumgaard
n

og Jens Bramming paa Lydumgaard. Det synes, at Gerningsmændene
til disse Drab aldrig er blevet paagrebne, saa Befolkningen har antage
lig været godt nok enig om at holde Haanden over dem og hjælpe dem
til at undslippe.
Og senere hen, da det gik mindre haardt til, og Retssikkerheden
i Landet var blevet større, kunde det godt ske, at en Fæstebonde ikke
gik af Vejen for at føre Proces med sit Herskab, se saaledes i Hardsyssels Aarbog for 1923 om Fæstebonden Mads Andersen Widebæks
Strid med Baronen paa Brejninggaard i 1768. Mads Widebæk fik ved
Underrettens Dom Medhold i de fleste Henseender, men ikke tilfreds
hermed appellerede han Dommen og fik ved Overretten fuldstændig
Medhold, ja fik Sagsomkostninger tilkendt hos Baronen. I Hardsyssels Aarbog 1935, S. 77, nævnes, at der var Processer mellem Kancelliraad Chr. Moth paa Kvistrup og et Par af hans Fæstere, hvilke
dog muligvis har været knap saa englehvide, som de ønskede at give
det Udseende af. — Det vides, at der 1775—76 var Proces mellem
Ejeren af Søndervang i Stadil og hans Bønder, og det synes, at disse
stod sig.4)
Som Følge af eller i Tilslutning til de store Landboreformer blev
saa at sige alt Fæstegods i Ringkøbing Amt solg til Brugerne, der her
ved gik frem med Omtanke og Handelsdygtighed. Paa Øerne maatte
Brugerne vist i Regelen forhandle enkeltvis med Herskabet, der her
ved fik Hovedindflydelsen paa de forøvrigt gennemgaaende gunstige
Vilkaar. Dette medførte bl. a., at Køberne ikke kunde komme i Be
siddelse af Jagtretten paa de af dem købte Ejendomme. Den vilde
Godsejerne beholde. Først i 1894 blev det ved Lov bestemt, at i de Til
fælde, hvor Jagtretten var blevet skilt fra Ejendommen, skulde Ejeren
af denne have Adgang til mod Betaling af en aarlig Afgift eller en Af
løsningssum en Gang for alle at komme i Besiddelse af Jagtretten.
Her paa Ringkøbing-Egnen benyttede Befolkningen som oftest den
Fremgangsmaade at lade en eller to Personer af deres Midte foretage
Købet af samtlige til et Gods hørende Fæsteejendomme under et, naar
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Tidspunktet skønnedes at være gunstigt, f. Eks. hvis Godset paa
Grund af Dødsfald skulde skifte Ejer eller mulig endog skulde til
Auktion. Og derefter foretog saa disse Mænd Fordelingen af Ejen
dommene og bestemte, hvad der skulde betales for hver enkelt. I
Sandhed et Tillidshverv, der var stort og vanskeligt og af stor Be
tydning for mange Menneskers Velfærd!
Naar Fæstebønderne paa Ringkøbing-Egnen gennem Sammen
hold havde kunnet magte en saadan Opgave, kan det ikke forundre,
at deres Efterkommere var i Stand til at rejse Ringkjøbing Landbo
bank, da den Dag kom, da de følte Trang til at have deres eget
Pengeinstitut.
Det er ganske interessant at lægge Mærke til, at nogle af de Mænd,
der kom i Forgrunden ved Landbobankens Oprettelse, ikke blot selv
var kraftige Personligheder, men tillige var Mænd med nær Tilknyt
ning til disse Fortidens Traditioner. Gravers Nielsen af Brændtoft i
Rindom, der blev Medlem af Bankens første Direktion, og hans Bro
der, Amtsraadsmedlem J. P. Nielsen af Nygaard i Stadil, der ind
valgtes i det første Bankraad, var Sønnesønners Sønner af Gravers
Thomsen, Bjerg, Stadil, der stod i Spidsen for Fæsterne i Stadil Sogn,
da de i 1791 købte saavel Herregaarden Søndervang som Fæsteejen
dommene for ialt 40,000 Rdlr.5) Og den Mand, der fremfor nogen
var Hovedmanden ved Bankens Oprettelse, Gaardejer og Folketings
mand Mads Peter Christiansen, Holmsland, var en nær Slægtning —
Søstersøn — af Tasten Pedersen, som i 1830 sammen med en anden
anset Mand, P. Lodberg, Søndervig, havde sørget for Købet af Fæstegaarde og Steder paa Auktionen efter Hovedgaarden Søgaards sidste
Indehaver, ialt 8 Landsbyer langs hele Holmslands Klit, og fordelt
Købesummen efter Skøn mellem Beboerne, alt med fuldkommen
Uegennyttighed og med det Resultat, at Fæsterne derefter blev vel
situerede Selvejere. —
I 1820’erne havde det danske Landbrug en ulykkelig Tid, og alle
rede ved 1810 var der indtraadt en Standsning i den egentlige Land17

boreformlovgivning, men alligevel skete der en Del, som virkede i
Retning af at udvikle og selvstændiggøre Befolkningen baade økono
misk og politisk.
I saa Henseende kan nævnes den store Reform af Folkeskole
væsenet i 1814. Færdighed i at læse og skrive var før den Tid vistnok
snarest fuldt saa almindelig at træffe i Vestjylland som i de fleste
andre Egne af Landet, hvormed dog ikke skal være sagt, at den var
altfor almindelig. I 1791, da Beboerne i Stadil købte Herregaarden
og Fæstegodset, var 46 af dem i Stand til selv at skrive deres Navne
under Købekontrakten, medens 41 af dem maatte have andre til
det.“) Efter 1814 skete der en stor Forandring heri. Ringkøbing Amts
første Bogtrykkeri blev startet 1815 paa Seminariet i Borris, der over
hovedet en Tid var et lille Kulturcentrum for Vestjylland, noget i
Lighed med, hvad Staby Højskole og Vinterlærerseminarium senere
blev.’) Den ældste Avis i Ringkøbing begyndte i 1839. Stænderforfat
ningen af 1834 gjorde det muligt for Bønderne at fra nogle af deres
egne Mænd valgt ind i Stænderforsamlingerne. Stor Betydning fik For
ordningen af 13. Aug. 1841, der henlagde det kommunale Styre un
der Sogneforstander skaber og Amtsraad. Sogneforstanderskabet be
stod af Sognets Præst, den eller de Lodsejere, der ejede mindst 32 Tdr.
af Kommunens Hartkorn samt af 4 til 9 uberygtede Sognemænd, som
var over 25 Aar og ejede mindst 1 Td. Hartkorn eller bygnings
afgiftspligtige Bygninger til Assuranceværdi af 1000 Rd., eller som
var Forpagtere af mindst 6 Tdr. Hartkorn. Herredsfoged eller Birke
dommer havde Ret til at deltage i Møderne og Afstemningerne. Amtsraadet kom til at bestaa af Amtmanden som Formand, en af Amtets
Provster udnævnt af Kancelliet, indtil 2 Lensbesiddere, forsaavidt de
ejede mindst 500 Tdr. Hartkorn i Amtet, og endvidere 6 andre paa 6
Aar valgte Medlemmer, hvoraf de 2 a 3 valgtes af Sædegaardsejere,
medens de 3 eller 4 valgtes af Sogneforstanderskaberne ved udsendte
Valgmænd. Valgbare var 30 aarige Mænd, der ejede 4 Tdr. Hartkorn
eller bygningsafgiftspligtige Bygninger til Assuranceværdi 2000 Rd.
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BANKENS ANDET KONTOR
(Østergade Nr. 22)

Som det vil ses, var det foreløbig kun i stærkt begrænset Omfang,
det almindelige Landbrugs Mænd, Bønderne, havde faaet Adgang til
Indflydelse paa de kommunale Forhold. Men Indflydelsen blev ud
nyttet med ret stor Iver og Dygtighed; navnlig paa Sjælland opret
tedes der »Landkommunal-Foreninger«, og samtidig gjorde Bonde
bevægelsen sig saa stærkt bemærket som politisk Faktor, at Regerin
gen (»Kancelliet«), fandt sig foranlediget til at udstede det saakaldte
Bondecirkulære af 8. Novbr. 1845, der forbød uden Politimesterens
Tilladelse at afholde Forsamlinger paa Landet for at forhandle om
Bondens Retsforhold, medens saadanne Forsamlinger i Købstæderne
saavelsom Deltagelse i Forsamlinger udenfor ens Hjemsogn ubetinget
skulde være forbudt! Dette Cirkulære vakte overordentlig Harme og
Uvilje i vide Kredse og medvirkede til, at der opstod en betydnings
fuld Forstaaelse og Forbindelse mellem den borgerlige Liberalisme og
Bondebevægelsen.8) Paa Roskilde Stænderforsamling var Cirkulæret
Genstand for megen Kritik. Allerede 12. Maj 1846 blev det ophævet
som Følge af Kongens personlige Indgriben, idet dog som Grund an
gives, at Formaalet med Cirkulæret nu maatte anses for at være opnaaet! Og ved Grundloven blev Forsamlingsfriheden anerkendt i
Danmark.

IV.
HAMBORGER-KREDITTEN

I 1830erne og 40erne blev Konjunkturerne bestandig bedre for
Landbruget. Dette medførte en stigende Velstand og en betydelig
Ændring i Handelsforholdene.
Aarhundreder igennem havde Danmarks udenrigske Handel især
fundet Sted med de nordtyske Hansestæder og med Amsterdam. For
Vestjyllands Vedkommende var Handelsforbindelsen med Hamborg
af langt større Betydning end Forbindelsen med København. Hvad
de vestjydske Købmænd skulde bruge, forsynede de sig fortrinsvis
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med i Hamborg. Betalingen skete med danske Landbrugsprodukter,
og Priserne for disse kom derfor i daarlige Tider til at staa i omvendt
Forhold til den Kredit, der behøvedes fra dansk Side! Paa denne
Maade kom en stor Mængde jydske Købmænd i temmelig høj Grad i
Lommen paa Firmaer i Hamborg, og det maatte blive en nyere Tids
vanskelige, men vigtige Opgave at afvikle de tilvante, men ufordel
agtige Handelsforbindelser sydpaa og søge bedre Markeder — uden
Mellemmænd, der tog Broderparten af Fortjenesten. Dette lykkedes,
idet Afsætningsstedet for den jydske Landbrugsproduktion efterhaanden mere og mere blev England, hvor der opnaaedes bedre Priser.
Ved en ministeriel Bekendtgørelse af 27. Febr. 1849 oprettedes en
Dampskibsforbindelse for Transport af Landbrugsartikler mellem
Hjerting og London. Den begyndte i Maj Maaned s. A., men For
holdene var primitive og utilfredsstillende, en Havn fandtes ikke, og
den Landingsbro, 500 m lang, som blev anlagt, kunde ikke modstaa
Isgangen. Først Aabningen af Esbjerg Havn 1874 og Andelsbevægel
sens Fremgang i den paafølgende Periode bragte rigtig Fart i Tin
gene.9)
De jydske Købmænds Afhængighed af Hamborger-Kredit viste
sig navnlig uheldig under Pengekrisen 1857. I November 1857 tog
Krisen voldsomt fat i Hamborg, hvor der indtraf en Række Krak,
hvorover der i København opstod den største Bestyrtelse og Forvir
ring. Den officielle Notering af Obligationer paa Københavns Børs
indstilledes 2. Novbr. »paa Grund af Pengeforholdene«, og i de nær
mest følgende Dage var det ganske umuligt noget Sted at faa Penge
mod nogensomhelst Sikkerhed, »saa at en Mand gerne kunde eje en
Million Rdl. og dog ikke være i Stand til at skaffe sig et Maaltid
Mad,« som der skrives i »Fædrelandet« fra 5. Decbr. Hvad der navn
lig gjorde Situationen betænkelig var, at ogsaa det store og ansete dan
ske Handels- og Bankhus H. Pontoppidan & Co., paa hvilket en
stor Del af Danmarks baade offentlige og private Kredit hvilede,
ogsaa vaklede. Som bekendt blev Privatbankens unge energiske Di22

rektør, Tietgen, sendt til Hamborg for at undersøge Firmaets Stilling
og stille Forslag til en Ordning, og paa hans kraftige Tilskyndelse
enedes Staten og Nationalbanken om at yde et Millionlaan af ganske
ekstraordinær Art til Firmaet, et Laan, som dette forøvrigt i Løbet
af faa Aar tilbagebetalte. Herved reddedes dette Hus, hvis Fald vilde
have faaet uberegnelige Følger.10) løvrigt kneb det nok at faa den
grundsamvittighedsfulde Pontoppidan til at modtage denne Hjælp,
og han glemte den aldrig, men vedblev gennem et langt Liv utrættelig
og pfte med meget betydelige Pengesummer at støtte Foretagender,
der kunde gavne hans Fædreland, saa at han fortjener at mindes som
en af dets bedste Sønner. Ikke mindst Vestjylland og ikke mindst
Landbruget og dets Bierhverv har han paa mange Maader søgt at
gavne, og hans vidtskuende Blik og store Offervillighed har her sat
sig dybe Spor. Og da han bedre end nogen anden havde haft Lejlig
hed til at se, hvor betænkelig Jyllands økonomiske Afhængighed af
Hamborg kunde være, tog han Initiativet til og var ivrigt medvir
kende ved Oprettelsen af en Række jydske Banker, saaledes Aarhuus
Privatbank og Holstebro Bank i 1871, Herning Hede- og Diskonto
bank og Ringkjøbing Bank 1872, Morsø Bank 1876.

V.
NAAR FOLK PAA LANDET SKULDE LAANE PENGE

I"Ivorledes fandt nu Pengeomsætningen Sted i Vestjylland, saa
længe der endnu ingen Banker var? Ja, det er næsten ikke til for
Nutidsmennesker at forstaa, saa faa Penge, der var i Omløb i de
Tider. At laane Penge var vanskeligt, især for Folk fra Landet. Der
fandtes ganske vist enkelte Sparekasser, idet saadanne var oprettet i
Holstebro 1827, i Ringkøbing 1844 og i Lemvig 1847, men disse
raadede i lang Tid kun over yderst beskedne Midler, og heraf blev
kun lidt eller intet udlaant paa Landet. Udlaansvirksomhed blev i
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Sparekassernes første Tid slet ikke anset for noget, disse burde give
sig af med; de var oprettede for at virke til Sparsommelighedens
Fremme, og de betroede Midler blev indsat til Forvaltning i »den
kongelige Kasse« og i Nationalbanken. Sparekassernes Ledelse, der i
Tilfælde af Afgang supplerede sig selv, bestod i Regelen af Embedsmænd, Købstadborgere og nogle Herremænd, medens den egentlige
Bondestand ikke kom i Betragtning. Efterhaanden skete der dog no
gen Forandring heri. Den vestjydske Befolkning har vel forøvrigt
aldrig — heller ikke Købstadbefolkningen — været i den Grad Til
hængere af Embedsmandsstyre, som man tilsyneladende har været det
f. Eks. paa Sjælland, hvor det i de fleste Byer blev anset for en Selv
følge, at den stedlige By- og Herredsfoged skulde sidde i Bestyrelsen
for den stedlige Sparekasse, ja paa en Maade kunde man sige, at det
var Sparekassens Bestyrelse, der bestemte, hvem der skulde beklæde
det nævnte Statsembede; thi næppe nogen søgte Embedet uden først
at forhøre hos Sparekassen, om han vilde kunne regne med at blive
indvalgt i Sparekassens Bestyrelse, og Svaret herpaa blev vel nok
som Regel afgørende for, om han vilde søge Embedet. Jeg erindrer
en bestemt By, hvor der var Kontor og Tingsted for 2 forskellige
Retskredse, og begge de 2 Embedsmænd var godt nok i Bestyrelsen
for den stedlige Sparekasse!
I 1868 stiftedes 3 Sparekasser paa Landet i Ringkøbing Amt,
nemlig Vorgod Sparekasse, Aadum Sparekasse og Hammerum Her
reds Sparekasse i Herning. Hertil kom i 1869 Hover Sparekasse og
Ulfborg Sogns Spare- og Laanekasse, men de har ikke alle haft Be
tydning for Ringkøbing-Egnen, og desuden maatte der selvfølgelig
gaa nogle Aar, inden denne Betydning blev saa stor, at den kunde
mærkes.
Derimod fik Oprettelsen af den vest- og sønderjydske Kreditfor
ening i 1860 overordentlig stor Betydning for Egnens Bønder, men
den var jo beregnet paa at yde langvarige faste Laan, ikke paa smaa
kortvarige Laan. Hvorledes forskaffede man sig da saadanne? Ja,
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hvorledes bar man sig ad andre Steder? I de fleste Byer sad der en
eller flere pengestærke Købmænd eller Prokuratorer, hos hvilke man
kunde opnaa et Laan. I Kolding havde man efter Midten af forrige
Aarhundrede i mange Aar en Mand, der vistnok var et særlig frem
ragende Eksempler af denne Art, Kammerassessor, senere Kancelliraad, Prokurator Kralund, af alle i Byen og paa Egnen kort og godt
blot kaldt »Assessoren«. Han averterede endog i Aviserne, at han
modtog Indskud fra 10 Rdl. og forrentede dem med 4 pCt. Og til
ham gik Folk ogsaa, naar de skulde have Penge. Han havde et ual
mindelig barskt og affejende Væsen, hvorfor Folk var en Del bange
for at komme til ham, men samtidig havde de en Tillid til ham som
til maaske ingen Prokurator senere. Han laa inde med Folks Skøder
og Obligationer fra en stor Omegn. Kneb det for Folk med Renter,
kunde han undertiden godt tage Favnetræ eller andet i Stedet for
Kontanter.11)
En Prokurator af denne Type, endsige et saa fremragende Eksem
plar, har Ringkøbing vel næppe nogensinde kendt. Men der har væ
ret Købmænd, som Folk nok kunde faa et Laan hos; synderlig glade
var man dog ikke for disse Laan; man skulde baade »tigge og betale«
for dem og syntes, at de hverken var billige eller behagelige at have.
Man fandt, at Pengene — ligesom Ilden — nok var gode Tjenere,
men slemme og strænge Herrer, og man ønskede en Bank, hvis Le
delse vilde yde Landbefolkningen bedre Betjening, bedre Vilkaar og
mere Forstaaelse end man havde mødt i de Pengeinstitutter, der
fandtes i Byen paa den Tid.
VI.
TIDEN OG MÆNDENE, DA LANDBOBANKEN STIFTEDES

At Ringkjøbing Landbobank blev til Virkelighed i 1886 skyldtes,
at Tiden var bleven moden dertil, og at man havde de rette Mænd.
Flere Strømninger i Tiden mødtes og samvirkede. Jordfælles27

skabet havde lært Bonden Betydningen og Vigtigheden af Sammen
hold, Samarbejde og gensidig Hjælp. Den gamle Lærdom, at Enighed
gør stærk, og at man gennem Sammenslutning af mange bliver i
Stand til at løse Opgaver, som den enkelte aldrig vilde kunne drømme
om at magte paa egen Haand eller ved egen Hjælp, var ikke gaaet i
Glemme, selv om Jordfællesskabet var afskaffet, men Forstaaelsen
heraf var netop nu gennem den sejrrigt fremtrængende Andelsbevæ
gelse blevet levende som aldrig før. Og gennem Deltagelse baade i det
kommunale Selvstyre og i den politiske Frihedskamp var den fra
Naturens Haand i ikke ringe Grad selvstændige vestjydske Befolk
ning blevet dette i stedse højere Grad. Den havde ikke længere Lyst
til at lade sine økonomiske Interesser varetage af andre, den vilde
nok selv styre sine egne Sager,12) og den havde faaet Tillid til sine
egne Kræfter. Praktisk talt hele Landbefolkningen var Venstremænd,
og naar Bønderne ønskede at faa deres egen Bank, var det ikke blot
fordi de gennem denne ventede at kunne opnaa en bedre Betjening
end gennem de bestaaende Pengeinstitutter,13) men ogsaa fordi de lige
frem betragtede Bankens Oprettelse som et Led i den politiske Kamp.
Det var saaledes ikke uden Grund, at Banken i Begyndelsen ret al
mindelig blev kaldt »Venstrebanken«.14)
De Mænd, der var Foregangsmænd i denne Sag ligesom forøvrigt
ogsaa ofte ved andre Lejligheder, var gennemgaaende typiske vest
jydske Skikkelser, stærke, særprægede, fasttømrede, brede og vad
melsklædte. De havde Initiativ, Ildhu og Vilje til at kæmpe for
baade økonomisk og politisk Frigørelse.
Naar Sophus Claussen i et af sine bedste Digte (»Udenlands«)
vilde forklare, hvorledes der er i Danmark, og til Slutning siger:
Bor vi end fjærnt i det taagede Nord,
vi kaldes det frieste Folk paa Jord;
i den mørke Muld, bag den skarpe Plov,
gaar Bønder, som værger om Ret og Lov,
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saa kan jeg ikke lade være herved at tænke paa de Bønder, der i de
politiske Kampaar boede i Stadil og andre Steder paa RingkøbingEgnen, og som stiftede Ringkøbing Landbobank! ’—
De Mænd, der stiftede Banken og fik med dens Ledelse at gøre,
har afgjort hørt til de betydeligere blandt Mændene i deres Egn, deres
Samtid og deres Stand, de var baade i Besiddelse af god medfødt
Menneskeforstand, Indsigt og Erfaring og var stærke Karakterer.
Det tjener i Virkeligheden til ikke ringe Ære for Befolkningens sunde
Sans, at man til at have med Bankens Ledelse at gøre fik valgt en
Række Mænd, der var saa solide i enhver Henseende, ogsaa økono
misk solide, og det tjener til disse Mænds uvisnelige Ære, at de stedse
holdt fast ved, at Banken først og fremmest skulde være solid, og at
de aldrig af deres politiske Sympatier lod sig forlede til Letsindig
heder af nogen Art. Der haves ellers tilstrækkelig mange bedrøvelige
Eksempler paa, at en Bank er startet og har faaet stærk Tilslutning
væsentlig af politiske Grunde, og saa har det vist sig, at den er blevet
ledet uden fornøden Indsigt, ja at der er truffet Dispositioner, der
har været helt uforsvarlige, saa at Banken er gaaet til Grunde og har
bragt Tab og Ulykker over Befolkningen. Saaledes Fyns Folkebank,
der blev stiftet 1870, men maatte overgives til Skiftebehandling som
insolvent 1878.15) Eller Vestjyllands Landmandsbank i Varde, der
blev stiftet samme Aar som Ringkjøbing Landbobank og en Tid var
en ganske anselig Bank. Den drev tillige Virksomhed i Esbjerg fra
1889, men paa Grund af store Tab lukkedes Esbjerg-Filialen 1898,
og i Foraaret 1900 maatte Hovedbanken lukkes og under Konkurs
behandling!10) Efter kyndige Folks Mening skulde Vestjyllands Land
mandsbank endda snarest have haft en hel Del større Fremtidsmulig
heder end Ringkjøbing Landbobank, idet Byen var større og Op
landet bedre end Ringkjøbing Landbobanks.
Saa meget mere Grund turde der da være til at have den største
Respekt for, hvad der blev udrettet af de Mænd, der stiftede denne
og førte den ud i Livet.
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Som Hovedmand ved Oprettelsen af Ringkjøbing Landbobank

maa ubetinget nævnes Gaardejer, daværende Folketingsmand M. P.
Christiansen, Holmsland. Det var ikke blot ham, der i første Række
var virksom for Planen, men det var ogsaa især ham, hvem det maa
tilskrives, at Banken fik det særlige Præg, som den har bevaret indtil
denne Dag.
Om M. P. Christiansen saavelsom de øvrige Stiftere vil der blive
fortalt nærmere i det følgende. Foreløbig skal kun siges om ham, at
han var en Idealist, som faa. Hverken i sin politiske eller sin øvrige
ret betydelige og mangeartede offentlige Virksomhed søgte han nogen
sinde egen Ære eller Fordel; den skyldtes udelukkende hans brænden
de Iver og Trang til at gavne sine Medmennesker og Samfundet, sær
lig da Samfundets mest betrængte Klasser.
Med Hensyn til Banken var det hans »Kongstanke«, at den ikke
skulde bestræbe sig for at skaffe Aktionærerne det mest mulige Ud
bytte, men den skulde søge at gavne den almindelige Befolkning,
navnlig ved at udlaane de Penge, der maatte blive Banken betroet,
paa saa gode og billige Vilkaar som muligt og forsvarligt under til
børligt Hensyn til Sikkerheden, og ved overhovedet i alle Henseender
at yde Egnens Befolkning en saa god og hensynsfuld Betjening som
muligt.
Oprettelsen af Banken blev af ham i Foraaret 1886 sat under Be
handling og Drøftelse paa nogle Møder saavel i Ringkøbing som i
Sognene, og Tanken fandt Tilslutning. Ved Gennemgang af Aviserne
fra den Tid er ikke fundet noget om de første Møder. Derimod be
kendtgøres den 1. Marts 1886 og nogle Gange senere »Foreløbige Be
stemmelser for Aktietegning i en Landbobank i Ringkjøbing ved
tagne paa Mødet i Ringkjøbing Onsdagen den 24. Febr. d. A.« Heri
hedder det, at Aktierne lydende paa 100, 200 og 500 Kr. tegnes af
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Beboerne i Ringkjøbing By, Ulfborg-Hind og Bølling Herreder samt
omliggende Sogne. Naar Aktier til et Beløb af 70.000 Kr. er tegnede,
sammenkaldes Aktionærerne til en Generalforsamling, hvor der frem
lægges Forslag til Love og Vedtægter. Paa denne Generalforsamling
vælges et Bankraad bestaaende af 9 Medlemmer, som derefter be
sørger Sagen fremmet, deriblandt antager 3 Direktører, hvoraf den
ene bliver fungerende Direktør, samt en Bogholder, lejer Lokale, an
skaffer Protokoller og Inventar og tager Bestemmelse om, naar Ban
kens Virksomhed skal begynde. En eller flere Mænd i hvert Sogn vil
virke for Aktietegning. Saa snart denne er sluttet, hvad der ventes
at kunne ske til den 20. næste Maaned, indsendes Listerne til M. P.
Christiansen, Gammelsogn. Ved alle Valg og Beslutninger, der tages
af Aktionærerne, skal der kunne afgives 1 Stemme for et Aktiebeløb
paa 500 Kr. inklusive, 2 Stemmer for Aktiebeløb derover. Aktio
nærer, som ikke har Lejlighed til at indbetale hele Aktiebeløbet straks,
kan mod en Indbetaling af aj pCt. afgøre Resten ved i Banken at
optage et Kavtionslaan af Størrelse som det resterende Beløb mod
5 pCt. Rente, der med lige stort Beløb afbetal es i 3 Terminer, nemlig
15. Septbr., 15. Novbr. og 15. Jan. n. A. — Da Tiderne ere særdeles
trykkende for Mange og særlig for Landmænd, søger Komitéen deri
Anledning til paa det Varmeste at rette en Anmodning til bedre stil
lede Borgere og Landmænd at støtte denne Sag for derigennem paa
nogen Maade at bøde paa de uheldige økonomiske Forhold, hvor
under vi for Tiden leve. —
Det stedlige Venstreblad »Ringkjøbing Amts Avis« skriver 1.
Marts 1886 under Overskriften »Nyt Pengeinstitut i Ringkjøbing«:
Idet vi henviser til omstaaende Bekjendtgjørelse om Tegning af Ak
tier i en Landbobank i Ringkjøbing, ville vi give det nævnte Fore
tagende vor bedste Anbefaling og Tilslutning. De senere Aaringer
har mere end nogensinde givet Demokratiet at fornemme, hvor uhel
digt og hvor unaturligt det er, at udelukkende Højre sidder inde med
alle Pengeinstitutter, og over Alt i hele Landet er man der ogsaa mere
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og mere kommen ind paa at gøre sig fri og selvstændige ogsaa i denne
Retning, og det er uden nogen Vanskelighed lykkedes overalt. Ogsaa
Demokratiet i Ringkjøbing og Omegn har i lange Tider ønsket sig sit
eget Pengeinstitut, og det er det, der nu forsøges paa.
Her lyder jo den politiske Tone temmelig stærkt! Og den fornem
mes ikke mindre tydelig i Bekendtgørelsen om Afholdelse af Gene
ralforsamlingen til Beslutning om Bankens Oprettelse samt til Ved
tagelse af Love og Valg af Bankraadets Medlemmer. Denne Bekendt
gørelse fremtræder nemlig som en Tilføjelse til Bekendtgørelsen om
den aarlige Generalforsamling i Venstrevælgerforeningen for Ring
købing Amts i. Valgkreds, der skulde afholdes paa Tim Gæstgivergaard Onsdagen den 14. April, og Generalforsamlingen af Aktionæ
rerne i Banken berammes til Afholdelse »straks efter, at ovennævnte
Møde er sluttet, der ventes at ske omtrent Kl. 2«. Og som den fælles
Indbyder til begge Møderne staar under den fælles Bekendtgørelse
»Forretningsudvalget«, formentlig Venstrevælgerforeningens Forret
ningsudvalg.

VIII.
BANKENS LOVE

Paa Mødet i Tim vedtog man Bankens Oprettelse og de første

Love for Banken. Den fik Navnet Ringkjøbing Landbobank. Ikke
Landmandsbank. Der er vistnok heri noget ganske betegnende. Stif
terne var Bønder, og de satte en Ære heri; de satte derfor Bonde
navnet højt, og det skulde ikke se ud, som om de hellere vilde kaldes
Landmænd en Bønder! Ligesom jo forøvrigt Proprietær-Titlen heller
aldrig har været synderlig stærkt anset eller eftertragtet af vestjydske
Bønder.
Af Bestemmelserne i Lovene var den mærkeligste vel nok den, at
Aktionærerne ingensinde maatte erholde mere end 5 pCt. i Udbytte.
Skulde Udbyttet nogensinde gaa under 5 pCt., maatte det dog i Tiden
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derefter forhøjes, men kun saaledes, at det hele udbetalte Udbytte
ikke kom til at overstige 5 pCt. i aarligt Gennemsnit. Denne Bestem
melse skyldtes uden Tvivl navnlig M. P. Christiansen, se hvad der
foran er bemærket om, hvad der var hans »Kongstanke« med Banken.
Det er en Bestemmelse, som næppe nogen anden Bank kan vise Magen
til, og som udenforstaaende vistnok undertiden har anset for Udslag
af en noget naiv Idealisme — omtrent ligesom Monrad, da han over
for Kristen Kold, der søgte at gøre ham begribeligt, at han paa sin
Højskole ønskede at lære Folk at elske Gud, Næsten og Fædrelandet,
hertil svarede: »Aa ja, det er jo et meget hæderligt Formaal!«17)
Men Bankens egne Folk har altid sat Pris paa denne Bestemmelse
og anset den for at være en Ære og et Adelsmærke for Banken. Be
stemmelsen var uforandret gældende indtil 1913, da det blev nød
vendigt at ændre den noget. Banken var nemlig i Aarenes Løb vokset
meget stærkt, saa stærkt, at det kunde siges, at Bankens Egenkapital
ikke længere stod i et rigtigt og passende Forhold til Bankens For
pligtelser. Det maatte som Følge heraf ikke blot anses for ønskeligt
at faa Aktiekapitalen forøget, men det kunde forudses, at dette efter
den Banklovgivning, der var til Behandling paa Rigsdagen, vilde
blive nødvendigt, hvis man ønskede, at Banken skulde fortsætte som
en selvstændig Bank. Og det ønskede man i høj Grad. Man havde
aldeles ikke Lyst til f. Eks. at gaa over til at blive Filial af en Stor
bank. Hvad der i saa Hensende skulde foretages, maatte hellere fore
tages i god Tid end i sidste Øjeblik. Men hverken dengang eller
senere vilde det have kunnet nytte at indbyde Publikum til at tegne
Aktier, hvis Udbytte højst kunde blive 5 pCt. om Aaret. Man be
stemte sig da til at sætte dette Maksimum op til 6 pCt., hvilket man
ogsaa fandt fuldtud forsvarligt under Hensyn til, at 6 pCt. i 1913
snarest maatte anses for at være mindre end 5 pCt. i 1886.
Og senere har man vedtaget en Bestemmelse, der paa den smuk
keste Maade slutter sig til den omhandlede Bestemmelse i Bankens
ældre Love.
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Naar Aktionærernes Udbytte er begrænset, kunde det jo tænkes,
at det kunde blive en Fristelse for dem i Tilfælde af, at der var op
samlet store Reserver, da at sælge eller helt opløse Banken for at kom
me til at dele Reserverne. Fra de oprindelige Aktionærers Side be
høvede man ikke at frygte noget saadant og vistnok heller ikke fra
de nuværendes, men Aktierne kunde jo blive Genstand for Speku
lation. Opkøbere kunde kaste sig over dem. For at modvirke saa
dant har man forøvrigt ved hver Udvidelse af Aktiekapitalen be
stræbt sig for at faa denne fordelt saa godt som muligt, paa saa mange
Hænder som muligt. Men yderligere er der i nyere Tid i Lovene ind
sat en Bestemmelse, der vil forhindre Planer af slig Art og samtidig
maa siges at være i den smukkeste Overensstemmelse med, hvad der
var Stifterens Tanker. Det hedder nemlig nu i Bankens Love (eller
Vedtægter, som de nu kaldes og bør kaldes, at der ikke skal blive
Forveksling eller Sammenblanding med den af Rigsdagen vedtagne
Banklovgivning) at hvis der i Tilfælde af Bankens Opløsning frem
kommer et Overskud, skal dette ikke tilfalde Aktionærerne, der kun
maa faa de aarlige 6 pCt., men det skal tilfalde en Fond til Fremme
af almennyttige Formaal i Bankens Virkekreds.
En Ting, man ved Bankens Oprettelse var i allerhøjeste Grad in
teresseret i, var at faa det saaledes indrettet, at Folk kunde blive i
Stand til at faa udbetalt af deres i Banken indestaaende Penge uden
altfor urimeligt eller unødvendig langt Opsigelsesvarsel. Formedelst
sin Mangel paa Bevægelighed og Imødekommenhed i saa Henseende
havde Ringkjøbing Sparekasse paadraget sig en hel Del Misfornøjelse.
Der blev da herom bestemt, at af Indlaan paa Kontrabog skulde
kunne fordres tilbage: 200 Kr. eller derunder med 4 Dages Varsel,
200—2000 Kr. med 1 Maaneds Varsel og over 2000 Kr. med 6 Ugers
Varsel, idet dog Direktionen skulde være berettiget til at lade Udbe
taling foregaa med kortere Varsel, forsaavidt den fandt saadant
stemmende med Bankens Tarv. Og det kan siges, at der i saa Hen
seende stedse er vist Publikum en Imødekommenhed som umulig kun36
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de tænkes større, idet der simpelthen normalt slet ikke er forlangt
noget Opsigelsesvarsel — selvfølgelig dog bortset fra Afdelingen for
Indlaan mod 3 Maaneders Opsigelse!
Angaaende de 9 Mænd, der blev valgt til at udgøre Bankens før
ste Bankraad, vil der blive fortalt i det følgende. Her skal kun be
mærkes, at de 7 af dem hørte til Egnens Bondebefolkning, medens de
2 var Købmænd, der var udgaaet af den samme Befolkning og sym
patiserede med denne.

IX.
VIRKSOMHEDEN BEGYNDES

Den 19. April 1886 holdt det nyvalgte Bankraad Møde og kon

stituerede sig med M. P. Christiansen som Formand. Og man valgte
4 Mænd til Direktører. Til administrerende Direktør valgtes den da
40 Aar gamle Jens Sivert Nielsen, der havde været Møller i Stadil,
men som nogen Tid i Forvejen havde solgt Møllen og købt sig en
Ejendom i Ringkøbing, en Ejendom hvortil der hørte Landbrug. Det
var i tidligere Tid ikke nogen Sjældenhed, at Folk boede inde i Ring
købing og drev et Landbrug paa Byens Markjorder. Naar J. S. Niel
sen havde solgt Møllen i Stadil, var det, fordi han fandt denne Han
del fordelagtig, det var absolut ikke med Henblik paa at blive Bank
direktør, herom var der paa dette Tidspunkt endnu ikke Tale. Men
da man kort efter begyndte at drøfte Bankens Oprettelse, erklærede
M. P. Christiansen straks: Ham maa vi se at faa til Direktør! Og det
synes, at den offentlige Mening heri har været aldeles enstemmig enig
med ham. Repræsentantskabets nuværende Formand, Mads Degnbol,
kan huske, at hans Fader, Peder Degnbol i Lem, en Gang paa den Tid
kom hjem fra et Møde i Ringkøbing, hvor man havde drøftet Ban
kens Oprettelse (formodentlig det tidligere nævnte Møde i Ringkø
bing 24. Febr. 1886) og at han med den største Glæde og Tilfredshed
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udtalte, at nu var Banken og dens Fremtid sikret, for Jens Sivert
Nielsen skal være Direktør! For Nutidsmennesker kan dette maaske
synes mærkeligt nok, eftersom J. S. Nielsen paa den Tid endnu ikke
havde nogensomhelst særlig Indsigt i Bankvæsen. Alligevel skulde det
vise sig, at Folkets Dom eller Instinkt i dette Tilfælde var fuldstændig
rigtigt. Aldrig svigtede J. S. Nielsen i nogen Henseende den Tillid
eller de Forventninger, man havde næret til ham. Tiden viste tilfulde
at Valget af ham var godt og rigtigt.18) Til Meddirektør valgtes
Gaardejer Gravers Nielsen af Brændtoft i Rindom og Chr. Thomsen
af Velling samt Sagfører M. P. Kamp af Ringkøbing, ligeledes Mænd,
som i høj Grad skulde vise sig at være de rigtige Mænd paa deres
Pladser.
Man bestemte, at Banken skulde begynde sin Virksomhed den i.
Juli 1886, og man lejede Lokale hos J. S. Nielsen, nemlig i den ene
Ende af hans Ejendom, nuværende Nr. 19 i Østergade. Lokalet var
næsten mere end beskedent; det bestod af et lidet Værelse til Gaden
til Venstre for Indgangen og bagved dette et lille Værelse til Gaarden.
I Leje skulde J. S. Nielsen have 300 Kr. aarlig, og herfor skulde han
yderligere levere Lys, Varme og Renholdelse, medens dog det for
nødne Inventar skulde anskaffes for Bankens Regning.
Som Bogholder blev antaget fhv. Købmand Morten Petersen af
Herning. Det synes, at han i Begyndelsen undertiden benævnedes
Forretningsfører, aabenbart paa Grund af den særlige forretnings
mæssige Indsigt, som han sad inde med, og i Kraft af hvilken han
ogsaa skulde have en Del mere i Løn end J. S. Nielsen. løvrigt var
Lønnen for begges Vedkommende i mange Aar overordentlig ringe.
Petersen skulde de 3 første Aar have 1200, 1600 og 2000 Kr., dog
at han, hvis der ikke til Aktionærerne kunde blive mindst 4 pCt. i
Udbytte, for det 2. og 3. Aar skulde nøjes med 1500 og 1800 Kr. Og
J. S. Nielsen skulde nøjes med den ufattelig lave Løn af 700 Kr. og
tilmed stille Kautionssikkerhed. Disse Lønninger steg selvfølgelig efterhaanden en Del, men det var dog først i 1901, at de begge kom op
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paa en Løn af 2500 Kr. Samtidig blev der bevilget 200 Kr. til Med
hjælp og 100 Kr. til et Bud. Før den Tid skulde de selv lønne den
Medhjælp, der maatte blive Brug for!
Begge udførte for den ringe Løn et meget stort Arbejde. J. S.
Nielsen bestred personlig Hvervet som Kasserer.
Det var den daværende Folketingsmand og senere Landstings
mand Thomas Nielsen, der havde anbefalet M. P. Christiansen at
faa M. Petersen knyttet som Bogholder til Banken, og det er sand
synligt, at M. P. Christiansen overhovedet har raadført sig med Tho
mas Nielsen angaaende Bankens Oprettelse. Dette kunde ogsaa være
ret nærliggende og naturligt. Thomas Nielsen var født her paa Ringkøbing-Egnen, nemlig i Lem, og de har sikkert haft mange Berørings
punkter, baade i al Almindelighed i deres politiske Syn og i Særdeles
hed i deres brændende Trang til at gavne de daarligst stillede i Sam
fundet.19)
Foruden Aktiekapitalen var der ved Bankens Stiftelse tegnet en
mindre Garantikapital, 15000 Kr. Da man i 1897 udvidede Aktie
kapitalen, vedtog man samtidig at lade disse Garantiforpligtelser
bortfalde.
Af Bankraadets Protokol kan ses, at man havde tænkt sig Mulig
heden af at faa tegnet en Del Aktier og Garantier i Bølling-Nørre
Herreder. M. P. Christiansen havde tidligere en Aarrække boet i
Lønborg, hvor han var Gaardejer og Medlem af Sogneforstanderskabet, og fra sin Rigsdagsvirksomhed har han vel nok haft Tilknyt
ning til de to Brødre Clausager, der paa den Tid begge havde Sæde
i Rigsdagen. Mulig har det da været lidt med Henblik herpaa, at der
i det første Bankraadsmøde blev vedtaget, at han skulde skrive til
Mænd i Bølling-Nørre Herreder om at tegne sig som Aktionærer og
Garanter og stille i Udsigt, at hvis der blev tegnet 40000 Kr., hvoraf
dog mindst Halvdelen skulde være Aktier, vilde man være villig til
af afholde en ugentlig Bankdag i Skjern og til at lade Bølling-Nørre
Herreder vælge 2 Medlemmer til Bankraadet. Men det ses ikke, at
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der kom nogetsomhelst ud heraf. Tværtimod viste det sig, at i de
Aktier, som man havde regnet med ved Bankens Stiftelse, kom der
til at mangle 2200 Kr., hvilket Beløb blev overtaget af Bankraadets
og Direktionens Medlemmer efter Fordeling.
Endvidere vedtog man, at hvis Ejere af Værdipapirer vilde ind
levere disse til Opbevaring i Banken og samtykke i, at Banken benyt
tede dem til Sikkerhedsstillelse eller Pantsætning, da vilde man herfor
yde en Godtgørelse af Vi pCt. i den Tid, saadan Benyttelse fandt Sted,
hvorhos Opbevaringen skulde være gratis. —
Banken begyndte sin Virksomhed den 1. Juli 1886. Den første
Bankbog, der blev udfærdiget, altsaa Bankbog Nr. 1, var til Karen
Christensen Enggrob paa Holmsland, en Moster til N. Chr. Enggrob,
der nu er Medlem af Bankens Repræsentantskab.

X.
VÆKST OG UDVIKLING. BYGNINGER M. M.

F^vorledes Banken senere gennem trofast Arbejde fra Dag til Dag
har udviklet sig og er vokset, indtil den nu staar som den største Bank
i Ringkøbing Amt — skønt Ringkøbing jo ingenlunde er den største
af Amtets Byer, tværtimod — ja, det kan ikke her skildres i Enkelt
heder. Der maa desangaaende henvises til den statistiske Tavle, der
findes i Slutningen af Bogen, og der kan peges paa et og andet, der
illustrerer Udviklingen. Bankens Midler — baade de betroede Midler
og Bankens Egenkapital — er i Aarenes Løb stadig forøgede, og Ban
ken har flere Gange staaet overfor den Nødvendighed at maatte skaf
fe sig betydelig større Lokaler. Endvidere har den, især i de senere
Aar, fundet sig foranlediget til at etablere en Række Kontorsteder i
Omegnen. Af saadanne findes nu 9.
Hvad Kapitalforholdene angaar, da er Aktiekapitalen gentagne
Gange udvidet. Den oprindelige Aktiekapital, 70000 Kr., forøgedes
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i 1897 til 100.000 Kr., i 1913 til 300.000 Kr. og i 1918 til 600.000
Kr. Den overvejende Del blev tegnet af de ældre Aktionærer til pari
Kurs, medens Tegningskursen for nye Aktionærer var 110. Over
kursen tilfaldt Reservefonden.
Efter at man indtil 1898 hvert Aar havde foretaget Henlæggelser
til Reservefonden, oprettede man dette Aar yderligere en Delkrederefond, hvortil senere yderligere er kommet en Fondsreserve og en
Udbyttereguleringsfond. Ved Udgangen af sidste Regnskabsaar ud
gjorde den lovmæssige Reservefond 700.000 Kr., Delkrederefonden
350.000 Kr., Fondsreserven 150.000 Kr. og Udbyttereguleringsfon
den 75.000 Kr., ialt mere end det dobbelte af Aktiekapitalen.
Endvidere foretog man en Del Aar Henlæggelser til en Bygge
fond. Denne blev taget i Brug, da man opførte Bankens nuværende
Bygning.
Angaaende Bygning og Lokaler følgende:
Som tidligere meddelt havde man til at begynde med lejet et
yderst beskedent Husrum hos Bankens Direktør J. S. Nielsen i dennes
Ejendom, nuværende Nr. 19, Østergade. Det er lykkedes at frem
skaffe et Billede af, hvorledes Ejendommen saa ud dengang. Nu ser
den en Del anderledes ud, idet Bankens første Lokale nu er en Del af
Købmand O. Reffstrups Butik.
Meget snart blev man klar over, at hermed kunde man ikke klare
sig ret længe. Allerede næste Aar solgte J. S. Nielsen Ejendommen
til Gæstgiver og Avlsbruger Lillelund og byggede sig en ny Ejendom,
Østergade 22, hvor han i Stueetagen indrettede Lokaler, som han ud
lejede til Banken for 500 Kr. aarlig, medens han selv beboede 1. Sal.
Men allerede i 1904 maatte man til at overveje, hvorledes der
kunde skaffes mere Plads. Der blev nedsat et Udvalg bestaaende af
Jeppesen, Kamp, J. Ledgaard, senere udvidet med Ole Christensen
og Chr. Thomsen til at undersøge og overveje. J. S. Nielsen tilbød at
sælge Ejendommen til Banken for 12000 Kr., og en Gennemkørsels
port mellem denne Ejendom og Tandlæge Thomsens tilstødende Ejen45

dom kunde købes af Tandlægen for 4200 Kr. Erhvervelsen af dette
Portrum vilde gøre det muligt at udvide Bankens Lokale ved Tilbyg
ning. Man bestemte sig da til at købe og bygge som nævnt. Samtidig
lod man indlægge Centralvarme.
Man maa dog temmelig snart have faaet en Fornemmelse af, at
dette ikke i Længden var tilstrækkeligt. I 1910 blev der henlagt 5000
Kr. til en Udvidelseskonto. I 1912 hedder det Byggefond. I 1914
nedsattes et Byggeudvalg, men Byggeplanerne stilles i Bero paa Grund
af Verdenskrigen. Men i 1921 besluttede man, at det skulde være Al
vor. Et Byggeudvalg blev nedsat, bestaaende af 4 Mand: Direktørene
Mikkelsen og Ledgaard og af Bankraadet Jeppesen og Rich. Man
købte til Nedbrydning en gammel Ejendom, beliggende paa Hjørnet
af Torvet og Nygade. Den havde i mange Aar tilhørt Ringkjøbing
Haandværkerforening og havde før den Tid — i de allerældste Ringkøbing-Borgeres Barndom — været Borgerskole. Det var i Sandhed
et Stykke af det gamle Ringkøbing, der her som Følge af Udviklingen,
og »Tidens Tand« forsvandt.2") Paa Grund af den enestaaende gode
Beliggenhed paa Byens bedste Plads betalte man den med 50.000 Kr.,
og tilmed erhvervede man et Par smaa og gamle tilstødende Ejendom
me, en paa hver Side som man ligeledes lod nedrive.21) Man traf Af
tale med Arkitekt Kr. Jensen i Holstebro om at forestaa den ny Byg
nings Opførelse. Hovedentreprenørerne var Murermester J. Sivert
sen, Ringkøbing, der overtog Murer- og Stenhugger arbejdet for Kr.
86.994, og Tømrermester Clausager, Skjern, der overtog Tømrerar
bejdet for 13.200 Kr. Bygningen blev paabegyndt i November 1922
og fuldendt i Foraaret 1925. Den 31. Marts 1935 fandt der en lille
Højtidelighed Sted, idet en Sten blev indmuret nederst i Murpillen
tilhøjre for Hovedindgangen, under hvilken Sten blev nedlagt en
Kapsel indeholdende Oplysninger om Banken og dens Bestyrelse, Byg
ningens Tilblivelse, et Eksemplar af Bankens Love og det sidste Aarsregnskab m. m. Samme Dag kunde man afholde Bankraadsmøde i
den ny Bygning.
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Omtrent samtidig solgte man Bankens tidligere Ejendom for Kr.
26.000.
Den ny Bygnings bogførte Værdi er i Regnskabet i Aarenes Løb
nedskrevet betydelig, nemlig til mindre end Ejendomsskyldværdien,
som er 230.000 Kr., og Inventaret har man helt afskrevet.

XI.
KRIGSAARENE, EFTERKRIGSAARENE, KRISEAARENE

Krigens Aar og Landbrugskrisens Aar skaffede selvfølgelig Ban
kens Ledere en Mængde Bekymringer og Bryderier. Det har sikkert
hverken være let eller behageligt at være Bankdirektør i de Aar. Der
har været Ting nok, der kunde give søvnløse Nætter. Men de Pro
blemer, der meldte sig til Løsning, var jo i det væsentlige de samme
for alle Banker. Herved kan bemærkes, at i 1905 var de danske Pro
vinsbankers Forening blevet oprettet; gennem denne var der kommet
en Forstaaelse og Forbindelse i Stand mellem Bankerne, der var ret
værdifuld.
Som allerede i Begyndelsen af denne Bog bemærket formaaede
Landbrugskrisen ikke at faa Bugt med Ringkjøbing Landbobank;22)
dens Virkninger blev mindre voldsomme for denne Bank end for de
fleste andre Banker, og det endskønt Krisen vel nok ellers var særlig
ondartet i Vestjylland. Selvfølgelig kunde det ikke undgaas, at en
Bank, der havde været benyttet saa stærkt af Landbrugets Mænd,
maatte faa en Del Tab, bl. a. paa Grund af de talrige Landbrugsak
korder, men Tabene var ikke foruroligende store; de formaaede intet
Øjeblik at rokke Tilliden til Banken; de fleste fandt dem vist egent
lig forbavsende smaa. Og det var den almindelige Mening, at Banken
overfor sine Debitorer og deres Kautionister stillede sig saa imøde
kommende som paa nogen Maade muligt og forsvarligt. Man havde
overalt Følelsen af, at Banken ikke vilde slaa noget i Stykker, naar
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det paa nogen Maade kunde undgaas. Paa Bankens Generalforsam
linger herskede derfor ogsaa ret stor Tilfredshed. Stormende Gene
ralforsamlinger, som man f. Eks. havde dem i Kreditforeningerne,
har man ikke oplevet i Banken.23)
Om Forholdene i Almindelighed i Krigsaarene, Efterkrigsaarene
og Kriseaarene er der jo andetsteds skrevet meget, hvortil maa hen
vises, saaledes til de Oversigter, der findes i Nationaløkonomisk Tids
skrift og Finanstidende, se ogsaa Bogen: De danske Provinsbankers
Forening 1905—1930 af N. Hertel Wulff og Carl Thalbitzer og 2.
Del af Bogen om den vest- og sønderjydske Kreditforening af F. K.
Erlang. I sidstnævnte Bog kan læses en Del om Akkord-, Henstandsog Kriselovgivning og Kriseforanstaltninger, om den danske Valutas
Bortgang fra Guldet og dens Tilknytning til Sterling, om de af Kre
ditforeningernes Interessenter dannede Renteudvalg og Renteforenin
ger og deres Virksomhed, om Landbrugernes Sammenslutning, om
Sammenslutningen Jord, Arbejde, Kapital og de saakaldte rentefri
Laan.24)

XII.
BANKLOVEN AF 15. APRIL 1930 MEDFØRER NOGLE — DOG MINDRE
VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I BESTYRELSESFORHOLDENE

Som allerede tidligere nævnt har de senere Aars Lovgivning om

Aktieselskaber og Banker, navnlig Bankloven af 15. April 1930 givet
Anledning til, at Banken har faaet nogle nye Vedtægter, som dog ikke
er saa særdeles stærkt afvigende fra de tidligere. Det kan siges, at nog
le af de ydre Former er forandrede, men Aanden er egentlig den
samme. Ifølge den ny Lovgivning skulde Banken have baade en Di
rektion og en Bestyrelse, og Direktionens Medlemmer maatte ikke
have andet lønnet Erhverv. Man fandt det derfor hensigtsmæssigt at
lade Direktionen fremtidig bestaa af den tidligere administrerende
Direktør som Enedirektør, medens de tidligere Meddirektører kom til
jo
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at udgøre Bestyrelsen. Det tidligere Bankraad kom til at udgøre Ban
kens Repræsentantskab, hvis Funktioner i det væsentlige blev de sam
me som Bankraadets. Herved havde man ordnet sig i Lighed med
andre Banker, uden at der var sket noget Brud med Fortiden eller
Bankens Traditioner. — Man havde tænkt, at naar man alligevel
skulde til at forandre Lovene, kunde man have benyttet Lejligheden
til at give dem en lille Forbedring i Henseende til Aktionærernes
Stemmeret. I de oprindelige Love var bestemt, at Aktiebeløb paa 500
Kr. og derunder gav 1 Stemme, Beløb derover 2 Stemmer. Man fandt
at det vilde være mere demokratisk og mere stemmende med de Prin
cipper, der i de forløbne Aar havde vundet Anerkendelse indenfor
Landbrugets økonomiske Sammenslutninger, at ingen Aktionær hav
de mere end 1 Stemme, og en Bestemmelse herom blev vedtaget alde
les enstemmig, nærmest med Begejstring. Men da de nye Vedtægter i
1931 blev indsendt til Handelsministeriet til Approbation, fandt Mi
nisteriet, at Aktieselskabslovens § 57, 3. Stk. var til Hinder for denne
Bestemmelses Stadfæstelse. Den Stemmeret, Aktionærerne havde, var
en juridisk Ret, som ikke kunde fratages dem uden deres udtrykkelige
Samtykke; men at faa fat i de Aktionærer, der ikke havde givet Mø
de paa de Generalforsamlinger, (en ordinær og en ekstraordinær) der
var afholdt i Anledning af Vedtægtsændringerne, vilde blive meget
vanskeligt og praktisk talt uoverkommeligt, og man blev derfor nødt
til at opgive denne Reform, som man iøvrigt heller ikke tillagde stør
re praktisk Betydning, men som man havde ønsket af principielle
Grunde.
XIII.
GAVER OG STØTTE TIL ALMENNYTTIGE FORMAAL

Banken har i Aarenes Løb ydet betydelige Gaver til almennyttige

Formaal. Man har fundet hermed at være i god Overensstemmelse
med, hvad der er Bankens Formaal: at gavne Egnens Befolkning. Det
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varede en Tid inden man begyndte hermed, og man begyndte smaat,
men efterhaanden som Banken blev mere velhavende, gik man videre,
idet Afgørelserne i saa Henseende stadig blev truffet af de aarlige
Generalforsamlinger.
I 1902 stillede Repræsentantskabets Formand, M. P. Christiansen,
Forslag om at yde Tilskud til en Good-Templar-Loge og til Landbo
foreningsarbejde, men tog Forslaget tilbage, da det ikke vandt Til
slutning. I 1904 henstillede Bankraadet, at der skulde ydes UlfborgHind Herreders Landboforening 50 Kr. til Præmiering af Husmands
brug, hvilket ikke blev vedtaget. Men i 1906 vedtog Generalforsam
lingen med 15 Stemmer mod 13 at yde Landboforeningen 150 Kr. til
Foreningens Forevisningsmark. I 1908 bevilgedes 100 Kr. til Plante
avlsforsøg, i 1909 100 Kr. til Forsøgsmarken og 100 Kr. til Ringkø
bing Musæumsforening. I 1910 blev der bevilget ialt 400 Kr. til 4 for
skellige Foreninger, og senere er man gaaet videre. Ialt er der hidtil
ydet ikke mindre end 73.050 Kr., nemlig:
1906
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921

150 Kr.
IOO —
200 —
400 —
300 —
300 —
400 —
400 —
700 —
900 —
67 5 —
1200 —
6775
1500 —
2300 __ 26)

1922
1923
1924
1923
1926
1927
1928
1929
193°
1931
1932

1933
1934
1935
1936

2000 Kr.
2600 —
3200 - 27)
jlOO __ 28)
__
29)
3950
__
30)
6lOO
44^5 —
4550 -31)
4850 ___ 32)
4300 —
2900 —
2800 —
3350
3230
3375

—

—

__

33)

Og der er indenfor Bankens Ledelse Stemning for i Anledning af
Bankens 50 Aar Jubilæum34) at gaa endnu et Skridt videre i samme
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eller lignende Retning, nemlig ved at foreslaa Generalforsamlingen
Oprettelsen af en »Jubilæumsfond«, hvis Renter skal anvendes til
Fremme af almennyttige Formaal i Bankens Virkekreds. Det er tid
ligere omtalt, at der i Bankens Vedtægter findes en Bestemmelse om,
at i Tilfælde af Bankens Opløsning skal det Overskud, der fremkom
mer, tilfalde en saadan Fond. Hvorfor da ikke søge allerede i Bankens
Levetid at faa oprettet en saadan Fond, naar man er i Stand hertil?
Efterhaanden og i det Omfang Forholdene maatte tillade det, kunde
der da yderligere henlægges Midler til denne Fond.
Med Hensyn til Størrelsen af denne Fond eller angaaende Regler
ne for dens Virksomhed kan der selvfølgelig intet siges paa nærværen
de Tidspunkt, idet alt jo vil afhænge af, hvad Generalforsamlingen
maatte beslutte.

Af hvad her er fortalt om Banken, vil man forhaabentlig have
faaet det Indtryk, at den i de forløbne 50 Aar — selv om den er ble
vet en meget større Bank, end Stifterne vel har tænkt sig, at den
nogensinde skulde blive — dog stedse har virket paa en Maade, der
har været overensstemmende med, hvad der var Stifternes Mening
med Banken. Hvad der er udrettet og opnaaet i de 50 Aar, er al Tak
og Anerkendelse værd, og Fortiden giver gode Løfter for Fremtiden.
Men unægtelig giver en saadan Fortid ikke alene Løfter, den stiller
ogsaa Krav til og medfører Forpligtelser for Fremtiden.
Maatte de gode Traditioner fra Fortiden stedse bevares, fortsættes
og leve videre!

PERSONALIA
A. BANKENS DIREKTION OG BESTYRELSE
prindelig havde Banken en Direktion bestaaende af 4 Mænd og et

O

Bankraad. I 1931 skete der som tidligere nævnt den Ændring eller
Deling af Direktionen, at den tidligere administrerende Direktør blev
Enedirektør, medens Meddirektørerne kom til fremtidig at udgøre Bestyrelsen.
Ændringen, der var en Følge af Bankloven af 15. April 1930, havde — ligesom
det tidligere Bankraads Ændring til Repræsentantskab — kun ringe praktisk
Betydning.
Naar der nu skal forsøges en Skildring af de Mænd, der paa forskellig Maade har været knyttet til Banken og har gjort Dagens Gerning i denne, findes det
naturligt at begynde med Direktørerne. Ganske vist kunde Bankraadet, der
valgte Direktørerne, vel nok siges at være Direktørernes Overordnede. Men
Direktionen, der havde den daglige Ledelse, var mere i Forgrunden og blev mere
lagt Mærke til, Bankraadet var mere den stille Magt. Og naar der til Direktør
blev valgt et af Bankraadets egne Medlemmer, hvilket var det sædvanlige, saa
blev dette vel heller ikke anset for at være et Trin nedad paa Rangstigen, tvært
imod.
I Bekendtgørelsen i Bladene, hvorved der blev opfordret til Aktietegning,
stod der, at der vilde blive antaget 3 Direktører, hvoraf den ene skulde være
fungerende Direktør. Ved Bankens Oprettelse fandt man det imidlertid bedre at
have 4. Lønnen til en Direktør mere har heller ikke kunnet spille nogen større
Rolle, thi i mange Aar fik Meddirektørerne kun 150 Kr. aarlig! I 1901, efter 15
Aars Forløb, opnaaede de 2 af dem et Tillæg paa 50 Kr., medens dog Sagfører
Kamp, hvis juridiske Indsigt selvfølgelig maatte være af meget stor Betydning
og Værdi for Banken, kom op paa 500 Kr. Det var dengang saaledes, at alle
Lønninger blev fastsat af Generalforsamlingen. At denne Ordning havde sine
uheldige og mindre tiltalende Sider er indlysende; ved de i 1913 vedtagne Love
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blev da ogsaa bestemt, at Bankraadet i Lighed med, hvad der bruges andre
Steder, skulde ikke blot antage Direktørerne, men ogsaa fastsætte Lønningerne.
Naar vi nu gaar over til at omtale de enkelte Direktører og begynder med
Jens Sivert Nielsen, der var Bankens første administrerende Direktør (fra Stif
telsen til sin Død 9. Maj 1914), da kan det siges, at denne Mand alle Dage vil
indtage og bør indtage en ganske særlig Hædersplads i Bankens Historie ved
Siden af den Mand, der var Hovedmanden, da Banken blev stiftet, M. P. Chri
stiansen. Der er tidligere fortalt, at sidstnævnte straks sagde om J. S. Nielsen:
»Ham maa vi se at faa til Direktør,« og at han heri saa rigtigt. J. S. Nielsen
formaaede at gøre M. P. Christiansens Tanke med Banken til Virkelighed i Kraft
af sin Personlighed og den Tillid, man havde til ham. I Bankens Barndom var
det saadan, at det var den almindelige Opfattelse, at J. S. Nielsen og Banken
var et og det samme, og stort anderledes blev det vel aldrig, saa længe han
levede. Og at dette var en Opfattelse, som Banken meget godt kunde være tjent
med, og som har gavnet den meget, kan der ikke være Tvivl om. At han for
Bankens Kunder var en god Mand at komme til, vil sent blive glemt, men sam
tidig var hans uhyre Kendskab til snart sagt alle Mennesker i Bankens Opland
af den største Værdi for Banken. Han var saa menneskevenlig en Mand, at han
sikkert ofte havde ret ondt ved at sige nej til Folk, men han var paa ingen
Maade nogen svag Karakter, og hans Pligtfølelse var stor. Men naar han kunde
hjælpe, gjorde han det. Utallige Gange, naar det kneb for en Mand at skaffe en
Indbetaling, har J. S. Nielsen lagt Pengene ud for ham, og meget ofte har han
ogsaa haft Tab derved.
J. S. Nielsen var født i Brogaard i Tim 1. August 1845. Hans Fader, Niels
Sivertsen, var en driftig, velbegavet og vittig Mand, der i sin Ungdom havde
vandret omkring som Kræmmer og kunde fortælle en Del om Smuglerierne ved
den gamle Kongeaagrænse, og hvorledes det gik til i gamle Dage, naar Toldere
og Konsumtionsbetjente var paa Jagt efter Smuglervarer eller Brændevinstøj.
J. S. Nielsen var først Møller i Stadil, men et Aars Tid inden Bankens Op
rettelse solgte han Møllen og flyttede til Ringkøbing, hvilket som tidligere be
mærket absolut ikke er sket med nogen Tanke om at blive Bankdirektør; thi
J. S. Nielsen var i Sandhed mindst af alt en Bengnaver! I Banken gjorde han
stedse et stort Arbejde for en lille Løn. Desuden var han en Del Aar Medlem af
Ligningskommissionen og i Bestyrelsen for den fri Fattigkasse. Og for Skytte
sagen gjorde han et stort og uegennyttigt Arbejde, og ofrede herpaa en stor
Mængde Tid og Penge. Da Kong Frederik den Ottende i 1908 besøgte Vest
jylland, erholdt J. S. Nielsen Ridderkorset, men dette skete fra hans Side meget
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modstræbende; naar han gik med hertil, har det sikkert kun været, fordi han
nødig vilde gøre J. C. Christensen imod, og han gik aldrig med Korset. I sine
politiske Anskuelser var han alle Dage ret stejl og urokkelig.
J. S. Nielsen døde 9. Maj 1914. Fire Aar forinden havde han mistet sin ud
mærkede Hustru, hvad han havde meget ondt ved at komme over. Senere blev
han hjemsøgt af en Sygdom i Nerverne, der forvoldte ham de største Lidelser.
I hans sidste Levetid kom han til at se uhyre pessimistisk paa alting, var endog
ved at indbilde sig, at Banken stod paa svage Fødder, noget der dengang saa lidt
som senere har været nogen Grund til at tro; men da var hans Aand ogsaa for
mørket. Han bør mindes, som han var i sin Velmagtstid, og hans Eftermæle skal
være det, at mere beskeden, varmhjertet og hjælpsom Mand har ikke levet i
Danmark.
Sagfører M. P. Kamp var Meddirektør i Banken fra Oprettelsen til 1. Ja
nuar 1914. Mads Poulsen Kamp er født 29. September 1856 i Brejning, var efter
sin Konfirmation to Somre paa Staby Højskole, derefter en Vinter Lærer paa
Husby Klit, tog senere Præliminæreksamen og dansk juridisk Eksamen, var Sag
førerfuldmægtig nogle Aar og begyndte som Sagfører i Ringkøbing i Sommeren
1882. Fik i 1882 overdraget Agenturet for Forsikringsselskabet Danmark og
1886 Branddirektoratet for Landbygningernes Brandforsikring. Var nogle Aar
Medlem af Ligningskommissionen og i ca. 18 Aar af Ringkøbing Byraad. Flyt
tede i 1913 til København og havde der nogle Aar en Ansættelse i Forsikrings
selskabet Danmark, som han opgav 1929, efter at være fyldt 72 Aar. Lever frem
deles i København.
Sagfører Kamp havde i Ringkøbing en meget betydelig og meget anset For
retning. Ikke mindst Bondebefolkningen, som han selv var udgaaet fra, havde
den største Tillid til ham, ja betragtede ham som et Orakel. Man vidste, at man
hos ham ikke blot altid fik forstandige Raad, men en Behandling, som i alle
Maader var tiltalende. Selv har han næppe været altfor stærkt begejstret for
Sagførergerningen, siden han saa forholdsvis tidligt trak sig tilbage fra en saa
god og anset Forretning. For Landbobanken har hans Dygtighed og Anseelse
afgjort været af meget betydelig Værdi. Ved Kongebesøget i Vestjylland 1908
fik Sagfører Kamp Ridderkorset.
Gaardejer Chr. Thomsen i Velling var Meddirektør fra Bankens Stiftelse til
1. Jan. 1914. Født i Velling og død i Velling 20. Jan. 1922, 87 Aar gammel.
Han var afgjort en af Egnens allerbedste Mænd. Som saa mange af Bønderne paa
Egnen var han blevet Grundtvigianer under Paavirkning af Præsten Henrik Bech
i Lem og Venstremand under Paavirkning af Christen Berg. Naar der i Ring-
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købing var store kirkelige og folkelige Møder, kunde man være temmelig sikker
paa at se Chr. Thomsen give Møde i hjemmegjort blaat Tøj og med Triers Sang
bog. Skønt meget beskeden var han en klog Mand og dygtig Kommunalmand. I
mange Aar forestod han Ulfborg-Hind Herreders Løsøre-Brandforsikringsfor
ening. Hvis han havde ønsket det, kunde han rimeligvis godt være blevet
Folketingsmand; mange ønskede ham valgt i Ringkøbing-Kredsen ved M. P. Chri
stiansens Afgang 1890, men selv vilde han ikke. Hans Broder Anders Thomsen
blev derimod Formand i baade Folketinget og Landstinget samt Statsrevisor.
Ved sin Afgang som Direktør fik Chr. Thomsen som en Hædersgave fra
Banken overrakt et Guldur med Kæde.
Endelig sad i Bankens første Direktion Gaardejer Gravers Nielsen af Brændtoft i Rindom. Han var Meddirektør fra Oprettelsen til 1. Juli 1916, altsaa i 30
Aar. Gravers Nielsen var født paa Bjerg i Stadil den 17. Novbr. 1844. I Slægten
har der været mange dygtige og anselige Folk. Han plejede selv at sige, at hans
gamle Fader var den klogeste Mand, han havde kendt; men selv har han dog
vist ikke været ringere. Og det var Faderens Bedstefader, Gravers Thomsen, der
i 1791 stod i Spidsen for Bønderne, da de købte deres Gaarde til Selveje,
og, da Herremanden vilde gaa fra Handelen, sammen med en anden Mand
foretog en besværlig Rejse til København og fik Kronprins Frederik til at tage
sig af deres Sag.38) Andre Medlemmer af Slægten vil blive omtalt i det følgende,
nemlig Gr. Nielsens Søn, Niels Bjerg Nielsen, Rindom, der senere blev Medlem
af Landbobankens Direktion, og Gr. Nielsens Broder, Jens P. Nielsen, Stadil,
der har siddet i Bankraadet.
Den, der skriver dette, har kun kendt Gr. Nielsen som en gammel Mand, der
var særdeles venlig at tale med. Men i sine yngre Dage skal han kunne have
været stejl nok. I Provisorietiden hørte han til Skattenægterne og lod sig pante
for Skatten, hvilken blev Sognefogeden saa ubehageligt, at han forlangte sig
fritaget for Hvervet. Og hvem skulde man saa faa; ingen havde synderlig Lyst.
Saa hittede Autoriteterne paa at beskikke Gr. Nielsen selv. Men det lyk
kedes ham at skaffe en Lægeerklæring, hvorefter han af Helbredshensyn ikke
kunde overtage Hvervet. I mange Aar var han Stiller for I. C. Christen
sen.
Bankens Velfærd laa Gravers Nielsen stærkt paa Sinde. Efter at have truk
ket sig tilbage som Direktør 1916 levede Gr. Nielsen endnu nogle Aar, idet han
døde i Foraaret 1920.
Den 1. Januar 1914 indtraadte der i Direktionen 2 ny Medlemmer, da Sag
fører Kamp og Chr. Thomsen samtidig trak sig tilbage. De 2 Mænd var dog ikke
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ny i den Forstand, at de var ukendte; den ene var M. Mikkelsen, der havde
været Bankens Bogholder i en Aarrække, og den anden, Gaardejer Jens Ledgaard,
Holmsland, havde været Medlem af Bankraadet i 10 Aar.
Direktør Mikkel Mikkelsen er født i Ringkøbing 13. August 1876, Søn af
Købmand Mads Mikkelsen, der var blandt Bankens Stiftere og hørte til det
første Hold af Bankraadsmedlemmer. Direktør Mikkelsen gik i Skole i Ringkø
bing, Realeksamen 1892, i Handelslære i Varde, senere i Skive og Haderslev,
Eksamen fra De Brockske Handelshøjskoler 1902, ansat i Landbobanken som
Assistent 1. August 1902, avanceret til Bogholder 1907. Indtraadte som nævnt i
Direktionen som Meddirektør, og Tanken var, at han samtidig vedblivende
skulde have forestaaet Ledelsen af Bogholderiet, men allerede den 25. Maj
samme Aar, efter J. S. Nielsens Død, fik han overdraget Stillingen som admini
strerende Direktør. Siden 1931 har Direktør Mikkelsen været Enedirektør. —
Yderligere Omtale end de mest tørre Kendsgerninger har Direktør Mikkelsen
frabedt sig. Der skal derfor ikke her forsøges nogen Skilding af, hvad han har
været for Banken og dens Kunder gennem de mange Aar. Dette er forsaavidt
ogsaa overflødigt: Almenheden er sikkert fuldstændig klar herover. Baade Ban
ken og dens Kunder har al Grund til at ønske: Maatte det vare længe, inden der
skal skrives Nekrologer over Direktør Mikkelsen!
Gaardejer Jens Ledgaard, Gammelsogn, var Direktør fra 1. Januar 1914 til
sin Død den 12. Oktober 1927. Han var født den 31. Decbr. 1866 og blev altsaa ikke 61 Aar gammel. Mange har haft en længere Arbejdsdag, men faa har
gjort bedre Brug af den.
Jens Ledgaard var født i Ledgaard, Gammelsogn, og fik sin Skolegang i Føde
sognet, de sidste Aar af Skoletiden i en Friskole, der blev oprettet, fordi Beboer
ne var utilfredse med, at Lærer Fjord, der var Folketingsmand, saa tit og længe
var fraværende. Efter at Friskolens Oprettelse var besluttet, og indtil Skolebyg
ningen blev færdig, holdtes Skolen i en Stue paa Ledgaard. Læreren, Jørgensen,
var dygtig og interesseret, og Jens Ledgaards varme Nationalfølelse stammede
nok især fra denne Lærer, ligesom maaske ogsaa den betydelige Lyst, han fik til
Bogen. Men da han var eneste Søn, var det en Selvfølge, at han skulde overtage
Fædrenegaarden, der i mere end 200 Aar var gaaet i Arv fra Far til Søn. Han
maatte derfor nøjes med et Ophold paa Staby Vinterlærerseminarium, hvor saa
mange andre dygtige unge Vestjyder har søgt Uddannelse en Tid i deres Ung
dom. Blandt de Elever, der var samtidige med ham, var Byskov, Jeppe Aakjær
og den senere Professor ved polyteknisk Læreanstalt Thygesen. Derefter var
Jens Ledgaard Vinterlærer i syv Vintre paa Holmslands Klit, medens han om
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Sommeren var Forkarl hjemme, og det kan sikkert antages, at han ligesom Bli
chers berømte Skole- og Murermester var »ligh døgte te begge Diel«. Fra den
Tid stammede hans livsvarige Interesse for Klittens Befolkning og for Ringkø
bing Fjords Udløbsforhold. I 1900 overtog han Fødegaarden »Ledgaard« og
blev samme Aar gift med Nabodatteren Ane Midtiby, der var Datterdatter af
Folketingsmand Mads Peder Christiansen. Denne satte meget stor Pris paa Jens
Ledgaard, hvad han viste paa mange Maader, f. Eks. ved at forære ham sin Lov
samling.
Interessen for offentlige Anliggender førte hurtigt Jens Ledgaard ind i for
skelligt Arbejde. Af mindre og større Hverv skal her nævnes i Flæng: Medlem
af Skolekommissionen, Kirkeværge, Menighedsraadsmedlem i 8 Aar, Mejerifor
mand, Sognevurderingsformand for Kreditforeningen, Kredsvurderingsformand,
Revisor og Voldgiftsdommer i Vestjydsk Eksportforening, i Bestyrelsen for Fi
skeriforeningen og for Esbjerg Andels-Svineslagteri. Jens Ledgaard var Formand
for Sognets Venstreforening, for Ringkøbingkredsens Venstreforening, og for de
samvirkende Venstreforeninger i Ringkøbing Amt, og han var nøje knyttet til
J. C. Christensen.
Efter Genforeningen var Jens Ledgaard Hovedstifter af og første Formand
for Sønderjydsk Forening for Ringkøbing og Omegn. Kort efter blev han Med
lem af Grænseforeningens Hovedbestyrelse og var sammen med P. Grau, Pøl,
Næstformand. Det skyldtes ganske sikkert kun hans egen Modstand, at han ikke
blev Formand.
Grænseforeningens Arbejde havde hans fuldeste Interesse, men større skulde
dog den Indsats blive, som han kom til at gøre i Hvide-Sande-Udvalget, som
han var Formand for i 17 bevægede Aar. Han var allerede en af Sygdom døds
mærket Mand, da han efter Hvide-Sande Lovens Vedtagelse gennemførte Sog
neagitationen for at skaffe Underskrifterne fra de 60 pCt. af Lodsejere, som
ifølge Loven var Betingelsen for Sagens Gennemførelse. Det lykkedes at skaffe
70 pCt. Efter at have været hos Ministeren med Andragendet lod han sig ind
lægge paa Rigshospitalet til Undersøgelse. Dette var i Foraaret 1927. I Somme
rens Løb tæredes han hen af uheldbredelig Mavekræft og døde stille den 12.
Oktbr. 1927, fuldstændig klar til det sidste. —
I Forsommeren 1927, da Arbejdet for Hvide Sande Udløbet var bragt til
Afslutning, havde Jens Ledgaard faaet Ridderkorset.
Jens Ledgaard blev i 1904 indvalgt i Bankraadet i Stedet for M. P. Christi
ansen, og det er indlysende, at en Mand med hans Egenskaber maatte blive af
den største Værdi for Banken. Derfor var der ogsaa i 1913 Enighed om at vælge
64

Søren Brogaard
1916 — 31 i Direktionen
1931—3 S * Bestyrelsen

Direktionen fra omkring 1914 til omkring 1930.

ham til Direktør, og naar hans Død overalt føltes som et meget stort Tab, saa
var dette ikke mindst Tilfældet i Ringkjøbing Landbobank.
Da M. Mikkelsen 1914 var gaaet over fra at være Meddirektør til at være
administrerende Direktør, skulde man have en ny Meddirektør, og hertil valg
tes Gaardejer Ole Christensen af Hovergaarde, der havde siddet i Bankraadet
siden Bankens Stiftelse.
Ole Christensen er født i Hovergaarde, Hover Sogn, den 10. Jan. 1846. I
1875 overtog han sin Fødegaard og giftede sig. Fra sin Ungdom var han stærkt
med i kirkeligt og folkeligt grundtvigsk Aandsliv. Havde været 2 Gange paa
Højskole, hvad der dengang var noget mærkeligt. Var ogsaa stærkt politisk in
teresseret, hvilket synes at udmærke Slægten. En Søn, Knud Kristensen, er Fol
ketingsmand, valgt i Randers Amt, og Brodersønnen Kr. Kristensen, der døde
som Medlem af Landbobankens Repræsentantskab, var valgt i Thisted Amt.
Ole Christensen har været to Gange Sogneraadsformand og Medlem af det
første Menighedsraad i Hover, Vurderingsmand til Ejendomsskyld, Kredsfor
stander i Vistofts Brandkasse og var med til at oprette Ølstrup Andelsmejeri.
Og enskønt hans politiske Stilling ikke var i Overensstemmelse med Flertallet,
idet han havde sluttet sig til Bojsens Politik, medens det overvejende Flertal fore
trak Bergs, saa blev han dog i 1906 valgt til Valgmand til Landstinget for Ho
ver. Men han har nu ogsaa altid haft alles Agtelse og Tillid i en ualmindelig.
Grad, ligesom han er ualmindelig afholdt.
Ole Christensen trak sig tilbage som Direktør i 1930 paa Grund af høj Alder,
84 Aar; men i visse Maader er han endnu ikke gammel. Han har bevaret sin
Ungdoms lyse Tro paa, at naar Sandhed og Løgn mødes, har Løgnen tabt, og en
mere, i bedste Forstand, frisindet Mand end Ole Christensen vil ikke kunne
findes.
I 1916 valgtes i Stedet for Gravers Nielsen, Rindom, Gaardejer Søren Bro
gaard) Tim. Søren Brogaard er — ligesom Ole Christensen — en af de faa nu
levende, der har været med fra Bankens Begyndelse. Han var med i Forarbejder
ne og har siden dens Stiftelse været med i Ledelsen, først som Bankraadsmedlem
i 30 Aar og derefter i 19 Aar som Medlem af Direktionen (siden 1931 Bestyrel
sen), indtil han i 1935 trak sig tilbage paa Grund af Alder.
Søren Brogaard er født i Brogaard i Tim 7. Decbr. 1847. Hans Fader var
Niels Sivertsen i Brogaard, og hans ældre Broder var Landbobankens første ad
ministrerende Direktør, Jens Sivert Nielsen. Søren Brogaard gik paa Korporal
skolen i Viborg sammen med sin senere Kollega i Landbobankens Bankraad N.
Strandbygaard og med Jens Andrup fra Lønborg, der senere i en meget lang
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Aarrække var Medlem af Ringkjøbing Amtsraad. Senere fik Søren Brogaard en
mindre Gaard, Ledhus, i Østerby, Tim Sogn, som han havde til 1889, da han
flyttede til Nyhus ved Tim Kirke. Søren Brogaard har haft mange Tillidshverv
baade i Kommunen og udenfor, saaledes har han i flere Perioder været Medlem
af Sogneraad, Menighedsraad, Mejeribestyrelse m. m. Han var i mange Aar i
Bestyrelsen for Ulfborg-Hind Herreders Løsøre-Brandforsikring og i flere Aar
dens Formand. Fra 1903 til 1934 var han Vurderingsformand til Ejendomsskyld
for Hind Herreders Skyldkreds.
Søren Brogaard siger om sig selv, at han har ganske vist haft med mange
forskellige Ting at gøre i sine Dage, men er kun en ganske almindelig Bonde. Ja,
det maatte ønskes, at det altid maa kunne siges, at vestjydske Bønder som Søren
Brogaard »dem er der Gud ske Lov endnu mange af«, men helt almindelig er han
vist dog alligevel ikke. Hans Lune og Vid, der nok er en Arv efter Faderen, der
skal have været en vittig Mand, er i hvert Fald ikke helt almindelig, men gør,
at det selv nu i hans høje Alder er svært fornøjeligt at tale med ham, det være
sig om Politik eller andet. Maaske det kan forsvares til Slutning at anføre nogle
Linjer af et Brev, han for nylig skrev til sine Medarbejdere i Banken: »Jeg sidder
nu mestendels i Kakkelovnskrogen og kukkelurer og lader Minderne fra min
lange Levetid — de lyse og mindre lyse — passere Revy for mig. Blandt det,
jeg glædes ved at mindes, hører ogsaa de Stunder, jeg har været sammen med
mine Arbejdsfæller i Ringkjøbing Landbobank. Jeg har altid befundet mig godt
i Kredsen, da jeg har følt at være i Selskab med gode Mennesker ...«. Af Haandskriften faar man ikke det Indtryk, at Brevet er skrevet af en gammel Mand; den
er stadig ualmindelig smuk, god og fast.
Efter Jens Ledgaard valgtes i 1927 til Direktør Gaardejer Niels Bjerg Niel
sen i Rindom.
Niels Bjerg Nielsen var født den 5. Maj 1879 paa Brændtoft i Rindom som
Søn af Gravers Nielsen, der var Meddirektør i Banken fra dens Oprettelse i 30
Aar og derfor er omtalt i det foregaaende. Opkaldt efter Farfaderen Niels Bjerg
i Stadil. Faderens Slægt udmærkede sig særlig ved en god Forstand og stærk
Retfærdighedssans, som han tog i Arv, men desuden var der meget hos ham, der
mindede om Moderen, som havde et godt Humør og et mildt Sind. I Kraft af
disse Egenskaber blev han ikke blot Rindom Sogn en god Mand — ikke mindst
overfor de smaa i Samfundet — men hans Arbejdskraft og Virkelyst blev taget
i Brug i langt videre Kredse. Han sagde selv herom, at han burde maaske nok
have været Sagfører. Der er det rigtige heri, at han kunde forsvare eller angribe
en Sag med stor Kraft og Klogskab. Desuden var han en klog Forhandler, der
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forstod, at Forholdene kunde være saa stærke, at der maatte slaas af paa det
ønskelige.
Efter i sin Ungdom at have været paa Højskole, var N. Bjerg Nielsen en
Tid Kontrolassistent. Overtog Fødegaarden, som han drev, til han i 1928 af
hændede den. Han var Sogneraadsformand i Rindom 1909—19 og blev valgt
paany 1933. En meget stor Indsats fik han gjort som Formand for Aktieselskabet
Vestjyllands Mergelforsyning fra 1912 til sin Død. I 1918 indvalgtes han i
Landbobankens Bankraad, hvor han var Sekretær 1920—23 og Næstformand
fra 1923, til han i 1927 indvalgtes i Direktionen (senere Bestyrelsen), og han var
Bestyrelsens Formand ved sin altfor tidlige Død. Han døde 6. Decbr. 1934, kun
55 Aar gammel. N. Bjerg Nielsen var lidende af Sukkersyge, og Døden frem
kaldtes af et Hjerteslag.
Der er sagt:
Alt af vort Arbejd, som bliver til Gavn,
lever i Slægter, som glemte vort Navn.

Niels Bjerg Nielsen var en energisk og virksom Natur, der fik udrettet meget
til Gavn for baade Samtid og Eftertid, mere end de fleste. Hans Navn vil sikkert
ogsaa leve længere end de flestes, ikke mindst indenfor Ringkjøbing Landbobank
og Vestjyllands Mergelforsyning.
Da Ole Christensen afgik som Direktør fra 1. Aug. 1930, valgtes i Stedet
Gaardejer Mads Næsgaard, Bilring, Brejning, der var blevet indvalgt i Bankraadet, da Ole Christensen i 1914 indtraadte i Direktionen.
Mads Næsgaard er født i Brejning 15. Jan. 1876. Oplært ved Landvæsenet,
Elev paa Ryslinge Højskole Vinteren 1895—96 og paa Ladelund Landbrugs
skole Vinteren 1899—1900. Af vigtigere offentlige Hverv kan nævnes: Sogne
raadsformand i Brejning 1907—13 og 1917—21, Formand for Brejning Andels
mejeri, Formand i Bestyrelsen for Ringkøbing—Ørnhøj Jernbane, Medlem af Be
styrelsen for Struer Andelsslagteri, Medlem af Tilsynsraadet for Ringkøbing og
Omegns Sparekasse.
Vi er nu naaet frem til det Tidspunkt (i 1931), da de 3 Meddirektører, som
paa den Tid var S. Brogaard, N. Bjerg Nielsen og Mads Næsgaard, gik over til
at udgøre Bankens Bestyrelse. N. Bjerg Nielsen blev Formand og Mads Næs
gaard blev Næstformand i Bestyrelsen. Efter N. Bjerg Nielsens Død har Mads
Næsgaard været Formand.
Senere er der altsaa ikke blevet valgt Meddirektører, men der er to Gange
sket Valg til Bestyrelsen, nemlig i Stedet for N. Bjerg Nielsen, der afgik ved
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Døden 1934, og S. Brogaard, der afgik paa Grund af Alder 1935. I Stedet for
N. Bjerg Nielsen valgtes 1934 Gaardejer Niels Chr. Juelsgaard, Holmsland.
N. Chr. Juelsgaard er født i Nysogn 15. Febr. 1869. Overtog 1897 Fødegaarden Juelsgaard. Har været Medlem af Holmslands Sogneraad 1917—24.
Kasserer for Andelsmejeriet Juelsminde 1908—11. Har drevet en ret betydelig
Handel med Tagrør, hvoraf der vokser og kan bjerges svære Mængder derom
kring, navnlig vel i og ved Vonaa og Stadilfjord. Var omkring 1908 med til at
stifte Vestjyllands Mergelforsyning og sad her i Bestyrelsen nogle Aar. Indvalg
tes i Landbobankens Bankraad 1928 efter N. Bjerg Nielsen og var her Næstfor>
mand fra 1930 og Formand fra 1931; men allerede 1934 maatte han, da N. Bjerg
Nielsen døde, paa ny afløse ham, nemlig som Bestyrelsesmedlem, og har siden da
været Medlem af Bestyrelsen.
I Stedet for Søren Brogaard valgtes fra 1. Juli 1935 Gaardejer Ole Kristian
Olesen af Sdr. Nissum.
Kr. Olesen er født 8. Marts 1874 i Annexpræstegaarden, Sdr. Nissum, ud
dannet ved Landvæsenet, Gaardejer 1899, Medlem af Sdr. Nissum Sogneraad
1904—13 og 1917—25, Formand for Sogneraadet 1907—13 og 1917—25, Med
lem af Amtsraadet 1922—35. Endvidere Medlem af og Næstformand i Menighedsraad i 3 Valgperioder, Sognefoged, Kasserer for Andelsmejeri og Andels
mølle, Formand og Kasserer for Brugsforening, Landvæsenskommissær, Medlem
af Sluseudvalget for Sdr. Nissum Fjord og af Bestyrelsen for Staby Efterskole,
Medlem af Skyldraadet og Vurderingsformand for Vurderingskredsen, Vurde
ringsformand for den alm. Brandforsikring for Landbygninger.
For Tiden udgør altsaa de sidstnævnte Mænd Bankens Bestyrelse, medens
Direktionen udgøres af Direktør M. Mikkelsen som Enedirektør.

B. BANKRAADET, SIDEN 1931 REPRÆSENTANTSKABET

Ved Bankens Stiftelse i 1886 blev der valgt et Bankraad paa 9 Medlemmer.
Antallet af Bankraadets Medlemmer forblev uforandret til 1921, da man
fandt Anledning til at forøge Antallet til 11. Banken var ikke alene i Aarenes
Løb vokset meget stærkt, men specielt blev den af Ringkøbing By benyttet i en
helt anden Grad, end den oprindelig blev. Medens den oprindelig vel nok for
trinsvis blev søgt af Landboerne, blev den nu forlængst og fuldt ud af Byens
Borgere og Institutioner benyttet lige saa villigt og gerne som af Landboerne.
7^

Det fandtes derfor noget urimeligt, at der i Bankraadet slet ingen Folk sad fra
Ringkøbing By. Dette blev der nu paa bedst tænkelig Vis raadet Bod paa, idet
de 2 ny Medlemmer, hvormed Bankraadet blev forøget, blev to saa fremragende
Repræsentanter for Byens Borgerskab og Næringsliv som Formanden for Haandværkerforeningen og Formanden for Handelsforeningen.
I den ny Banklovgivning blev bestemt, at Banker fremtidig skal have et
Repræsentantskab. Som Følge heraf bestemtes i 1931, at Bankraadet fremtidig
skulde udgøre Bankens Repræsentantskab. Om Repræsentantskabet hedder det
i de nugældende Bestemmelser, at Repræsentantskabets Opgave er at være et
Mellemled mellem Banken og saavel dens Aktionærer som dens Kunder samt at
være Bestyrelsen og Direktionen en Støtte ved sit Kendskab til Kundekredsen.
Repræsentantskabet vælger af sin Midte et Udvalg paa 3 Medlemmer, hvis Op
gave det specielt er at gennemgaa Bankens Engagementer og fremsætte deres
Skøn derover. Alt dette er ikke noget nyt; lige siden Bankens Begyndelse har et
saadant Udvalg med Mellemrum gennemgaaet Engagementerne og gjort deres
Bemærkninger, hvis de ikke fandt Sikkerhederne tilstrækkelig betryggende.
Af de Mænd, der sad i det første Bankraad, er der allerede i det foregaaende
berettet noget om den Mand, der blev Bankraadets Formand og som var Hoved
manden ved Bankens Stiftelse, nemlig daværende Folketingsmand M. P. Christi
ansen. Her skal nu yderligere meddeles følgende:39)
Mads Peder Christiansen var født i Kirkeby paa Holmsland den 26. Decbr.
1817. Baade Faderens og Moderens Slægt havde gennem adskillige Slægtled væ
ret hjemmehørende paa Holmsland. Hjemmet var et af de gode gammeldags
Hjem, hvor Børnene blev opdraget til Gudsfrygt, Arbejdsomhed og Pligtfølelse.
Ellers var det efter M. P. Christiansens Mening meget almindeligt i Egnen den
gang at træffe en daarlig og raa Tone og løse Sæder, men takket være det gode
Hjem blev han en alvorlig og stærk Karakter. De Sorger, der mødte ham i Livet,
bar han ene og uden Klage. Som Opdrager og Familiefader blev han selv en
myndig Mand, men han havde tillige en mild Forstaaelse og Tillid til Ungdom
men.
Allerede tidligt kom det til at staa for ham som noget af det skønneste, han
kunde tænke sig, at udrette noget til Gavn og Velsignelse for det Folk, han leve
de iblandt, særlig Samfundets ringest stillede Klasser. Det synes, at Slægten ikke
har været fremmed for en saadan Tankegang, (se hvad der tidligere er bemærket
om Morbroderen Tasten Pedersens Virksomhed for at skaffe Beboerne paa Klit'
ten deres Gaarde og Steder til Selveje), der yderligere er blevet levende i ham
ved Læsning. Han nævner selv, at det virkede meget betagende paa ham at læse
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Osvalds og Elsbeths Historie. Hvad mon det kan have været for en Beretning
(Roman?) om to ædle Mennesker? Mon der er nogen nu, der er i Stand til at op
lyse noget herom?
Efter sin Konfirmation var han et Par Vintre Omgangsskolelærer i Houvig
og Søndervig. 20 Aar gammel blev han forlovet og i 1841 giftede han sig og
bosatte sig i Vostrup i Lønborg, hvor han boede i 11 Aar. Her fødtes 6 Børn,
deriblandt den senere bekendte Professor i Fysik C. Christiansen. I Lønborg
blev M. P. Christiansen Medlem af Sogneforstanderskabet, hvis Formand var
Provst J. Victor Bloch, som M. P. Christiansen i alle Retninger satte højt; det
samme gjorde forøvrigt ogsaa Kristen Kold, der, da Bloch blev Præst i Kerte
minde, løste Sognebaand til ham.40)
I 1852 fik Christiansen overdraget af sin Svigerfader paa gode Betingelser
dennes Ejendom, 2/3 af den tidligere Hovedgaard Søgaard, en stor og god Ejen
dom, og Familien flyttede nu hertil. Men et halvt Aar senere døde Hustruen, og
han var nu alene om Børnenes Opdragelse, idet han vedblev at være Enkemand
Resten af sit lange Liv, over 52 Aar.
Christiansen var Kredsens Folketingsmand fra 1873 til 1890, da han ikke
stillede sig til Genvalg og blev afløst af J. C. Christensen, da Lærer i Stadil. I
Folketinget hørte Christiansen til de stille Kræfter, han tog ikke ofte Ordet, og
skønt han var en grundig Natur, var det meget sjældent, at hans Taler var meget
lange. Første Gang, han blev valgt, var i det forenede Venstres Tid. Senere, da
der blev Uenighed mellem Venstregrupperne, mente han at maatte tage Stilling
der, hvor der efter hans Skøn blev arbejdet bedst for de Reformer, der særlig
havde hans Hjerte, hvilket førte til, at han efter i mange Aar at have fulgt Berg
sluttede sig til det forhandlende Venstre. Dette svækkede hans Indflydelse i
Kredsen, og da han trak sig tilbage 1890, var det da ogsaa en af Bergs Tilhænge
re, der blev valgt. Loven om Alderdomsunderstøttelse af 1891 naaede Christi
ansen altsaa ikke at se gennemført i sin Rigsdagstid; men ikke desto mindre
skyldes det vistnok i en ikke ringe Grad hans Indsats, at en Lovgivning paa dette
Omraade kom til at foreligge.
Den i 1875 nedsatte store Arbejderkommission havde i 1878 fremsat Forslag
om en Alderdomsforsikring paa Grundlag af Arbejdernes egne Bidrag. I 1881 —
82 fremkom Folketingsmænd af Venstre med et Lovforslag, der til Dels gik i
denne Retning, men der kom intet Resultat ud heraf, og endnu mindre formaaede et af Estrup i 1883 fremsat Forslag at vinde Tilslutning. I 1885 blev der
nedsat en ny Arbejderkommission, men stadig lod det til at have meget lange
Udsigter til en Lovgivning paa dette Omraade.
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Saa var det, at Christiansen og 7 andre Medlemmer41) i Rigsdagssamlingen
1887—88 indbragte et beskedent Forslag om en beskeden Hjælpeforanstaltning,
nemlig Forslag til Lov om Understøttelseskasser m. m. I denne Samling naaede
Forslaget ikke at komme til 2. Behandling, hvorfor det atter blev indbragt i
Tinget det følgende Aar — dog denne Gang med Titel: Forslag til Lov om Hjæl
pekasser — og henvist til Udvalgsbehandling. Forslaget gik ud paa, at der af
Stat og Kommune skulde ydes Tilskud til de fri Fattigkasser, da disses Indtægter
var saa forsvindende, at de kun var i Stand til at udrette meget lidt. Men Ud
sigterne var ikke altfor gode. Christiansen vidste fra tidligere, at Regeringen var
meget uvillig til at give Tilskud af Statskassen til de fri Fattigkasser. Men saa
faldt det ham ind at stille et Ændringsforslag om, at disse Kasser fremtidig
skulde deles i 2 Afdelinger, den ene svarende til de tidligere Kasser, men den
anden specielt beregnet paa at støtte trængende over 60 Aar, saa de kunde holdes
fri af det offentlige Fattigvæsen. Dette Ændringsforslag anbefalede Christiansen
baade i Tinget og i Udvalget med det Resultat, at Ministeriet erklærede sig vil
ligt til Samarbejde angaaende Ændringsforslaget, hvorimod det ikke vilde gaa
med til det oprindelige Forslag. Efter Christiansens Afgang fra Tinget blev der
forhandlet videre om Sagen, Forslaget fik betydelig Tilslutning, blev betydelig
forbedret og blev omsider vedtaget som Loven om Alderdomsunderstøttelse.
Forinden Christiansen blev Folketingsmand, havde han paa mange andre
Maader deltaget i det offentlige Liv og bestredet forskellige Hverv. Han havde
saaledes været Formand for Holmslands Sogneraad 1856—59 og 1869—73,
Amtraadsmedlem 1856—65 og siddet i Bestyrelsen for Landboforeningen 1856
—65, en Del af Tiden som Formand, idet han efterfulgte Etatsraad Tang, N.
Vosborg, da denne paa Grund af Svaghed trak sig tilbage. I 1857 fik han opret
tet en Forening af Havfiskere væsentlig med det Formaal at faa indført forbed
rede Metoder til Behandling og Konservering (Røgning og Fremstilling af Tør
fisk?) af den Fisk, der ikke kunde afsættes til antagelige Priser i fersk Tilstand.
Han mente selv, at dette Formaal blev opnaaet, hvorimod han var mindre godt
tilfreds med de Resultater, der opnaaedes ved Landboforeningens Virksomhed.
I 1877 fik Christiansen oprettet en Sygekasse paa Holmsland, hvilken han skæn
kede 1000 Kr. til en Grundfond, og i 1889 fik han dannet et Selskab af Egnens
Folk til Overtagelse af den tidligere privat udgivne Ringkjøbing Amts Avis,
hvilket Selskab han var Formand for til sin Død.
Endnu kan nævnes, at han 1860—73 sad i Forligskommissionen i Ringkøbing,
samt at han var Landvæsenskommissær.
Og saa bør det jo paa ingen Maade glemmes, at som Landmand hørte M. P.
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Christiansen til de første og bedste. Han var uhyre arbejdsom og selv efter at
have afstaaet Gaarden, ja lige til sin Død, vedblev han at deltage i Gaardens
Arbejde saa meget som han paa nogen Maade kunde.42) Han havde forøvrigt i
1876 efter at være blevet Folketingsmand solgt sin store Gaard i Nysogn til sin
Søn og købt sig en mindre Gaard, Klostergaard i Gammelsogn, som hans Dat
ter kunde passe, naar han laa i København. Denne Gaard overdrog han i 1891
til sin Datter og Svigersøn.
M. P. Christiansen var Formand for Landbobankens Bankraad lige til 1904.
Den 3. Januar 1905 afgik han ved Døden 87 Aar gammel. Forinden sin Død
havde han affattet »Min Kristenbekendelse«, som efter hans Ønske var anbragt
paa hans Kiste, og som vidner stærkt om, hvor dybt han var grundfæstet og
forankret i sin Kristentro.
Ved hans Død skrev Horsens Folkeblad de sande Ord:
De vidtfavnende Krav og de store Ord laa fjærnt fra M. P. Christiansen,
men hvad han vilde, det vilde han med sit ærlige Væsens ukuelige Kraft. —
Bankraadets Næstformand de første 10 Aar var Købmand Mads Mikkelsen
i Ringkøbing, hvis Anseelse i Byen vistnok bidrog meget til at skaffe Banken
Tillid blandt Byens Folk. Mads Mikkelsen var født i Lem den 7. Oktober 1842.
i et Smaakaarshjem. Han kom ud at tjene i 7 Aars Alderen. I Ringkøbing be
gyndte han som Værtshusholder, men ret snart slog han ind paa Handel, navnlig
med dansk Korn; da denne Forretning voksede, afstod han Gæstgiveriet og drev
i mange Aar en betydelig Forretning med Korn, Foderstoffer samt Tagrør.
Mads Mikkelsen var en Mand, der yndede Arbejdsomhed, Sparsommelighed
og Nøjsomhed. Selv udøvede han disse gammeldags Dyder, ogsaa efter at han
var blevet en velhavende Mand, og han glædede sig, hvis han mødte dem hos
andre, specielt hos Ungdommen, og han foreholdt denne, at Vejen til Velstand
simpelthen var den at passe paa, at Udgifterne aldrig blev saa store som Ind
tægterne. En Gang, da Talen var om de mange Landbrugskonsulenter, bemærke
de han, at bedre endnu vilde det nok dog være, om man kunde faa Konsulenter
i Sparsommelighed. — Mads Mikkelsen var altid meget tidlig paa Færde om
Morgenen. En Morgen, da han var særlig tidlig paa Færde — han har maaske
ikke kunnet sove, hvilket til Tider var Tilfældet — hændte det, at han traf paa
en af Byens unge Købmænd, der kom fra et Gilde og nu skulde hjem og i Seng.
Mads Mikkelsen, der troede, at han var for udgaaende, kom med en anerken
dende Bemærkning om hans Morgenduelighed, og den anden følte ikke Trang
til at udrive ham af Vildfarelsen. Men naar der senere blev talt om den unge
Mand, og der blev spurgt om der nu ogsaa var noget ved ham, saa udtalte Mads
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Ebbe Jacobsen

Jens P. Nielsen

M. P. Christiansen
Formand 1886—1903

Jens Jensen Bollerup

Knud Bonde

N. Strandbygaard

Medlemmer af det første Bankraad.
Foruden disse Mænd sad i det første Bankraad Ole Christensen, Hover, og S. Brogaard, Tim, der senere indtraadte i
Direktionen, hvorfor deres Portrætter findes foran.

Mikkelsen om sin Mening, at saa helt fejl kunde han vist ikke være; han kunde
da i hvert Fald komme op om Morgenen.
Mads Mikkelsen var Medlem af Bankraadet til 1900, da han frabad sig Gen
valg. Han døde 10. Jan. 1926, 83 Aar gammel.
Købmand Ebbe Jacobsen, Ulfborg, var Medlem af Bankraadet fra Bankens
Stiftelse til 1911. Indtil 1896 var han tillige den ene af Bankens Revisorer. Og
fra 1910 til sin Død i 1919 forestod han Bankens Filial i Ulfborg.
Jacobsen var født den 7. Juni 1848 i Lindbjerg Mølle i Ølgod, hvor Foræl
drene dengang boede. Kort efter flyttede de til Rækker Mølle i Sædding og der
fra til Gaarden Ingersminde i Rindom.
Jacobsen havde Lyst til Handelen og kom i Lære i en gammeldags Køb
mandsforretning i Ringkøbing. At være Lærling var dengang noget andet end
nu. Fritid var omtrent ukendt. Kunderne leverede af deres Produkter til Køb
manden, deriblandt Smør, der ikke var lige godt altsammen, men kunde være
af højst forskellig Kulør og Beskaffenhed, hvorfor det, inden det sendtes videre,
i et stort Trug skulde æltes sammen til en saavidt muligt ensartet Masse. Dette
var Butiksdrengenes Sag, og det var et ret strengt Arbejde, hvorfor mange Butiks
drenge, naar de kunde se deres Snit til det — for Købmændene maatte dog vist
ikke se det — tog Fodtøj og Strømper af og foretog Æltningen med Fødderne.
»Hvor kunde Fødderne blive dejlig rene ved en saadan Æltning«, kunde Jacob
sen sige, smaaleende, naar han paa sine gamle Dage fortalte om Læreaarene.
Omkring 1870 etablerede Jacobsen sig som Købmand i Ulfborg, hvor han
byggede sig en Ejendom ved Stationsvejen. Foruden Kolonialhandel begyndte
han senere Manufakturhandel, som han dog en Tid efter afstod til Købmand
Bollerup, og saa begyndte han en Tømmerhandel, som han drev i mange Aar.
Han var en ualmindelig dygtig Forretningsmand. Han var en Periode Medlem
af Sogneraadet, men offentligt Arbejde af den Art interesserede ham ikke særlig.
Sine sidste Aar levede han som Rentier i Ulfborg efter at have trukket sig til
bage fra Forretningen, idet han dog vedblev med Arbejdet i Landbobankens
Ulfborg-Afdeling.
Om de 2 mangeaarige Bankraadsmedlemmer Ole Christensen og Søren Brogaard, der indtraadte i Direktionen henholdsvis 1914 og 1916 er fortalt i det
foregaaende.
Medlem af det første Bankraad var dernæst Gaardejer Jens P, Nielsen af Nygaard i Stadil. Jens P. Nielsen var født paa Bjerg i Stadil 21. Septbr. 1842.
Medlemmer af Slægten er omtalt flere Gange i denne Bog, saaledes Broderen
Gravers Nielsen, der i mange Aar var Medlem af Bankens Direktion. J. P. Niel79

sen var som de andre af Slægten en selvstændig Natur, der kunde sige sin
Mening paa en ret kraftig Maade. Han gik altid med sin sorte Silkekasket paa
Snur. Han var Sogneraadsformand 1880—86, Amtsraadsmedlem 1883—95 og
Medlem af Sandflugts-Kommissionen. Var i flere Aar Formand for Kredsens
Venstrevælgerforening og havde uden Tvivl en Del Lyst til at blive Kredsen
Folketingsmand. Hans politiske Meningsfæller opstillede imidlertid J. C. Chri
stensen, og paa Valgdagen anbefalede han selv dennes Valg paa det bedste.
Jens P. Nielsen døde i Juli 1904 af en Lungeblødning, omtrent 62 Aar gam
mel. Han var Medlem af Bankraadet ved sin Død.
Gaardejer Knud Jakobsen Bonde i Velling var Medlem af Bankraadet fra
1886 til 1898. Han var født i No 29. Marts 1838, kom som ung til Velling
Præstegaard som Bestyrer for Præsten, deltog i Krigen 1864. I 1869 giftede han
sig og købte en Gaard i Klaptoft i Velling, hvor han og Hustru ved trofast og
dygtigt Arbejde blev ret velstillede Folk. Gaardens Jorder var for en Del af en
noget mager Beskaffenhed, men der hørte en Del Eng og Tørvemose til, og her
fremstillede han aarlig en Del Tørv, som han satte i Hus om Sommeren og
kørte til Ringkøbing og solgte om Vinteren. Knud Bonde var stærkt interesseret
i folkelig og politisk Oplysning. Han fandt, at Kvinderne skulde med i kom
munalt og andet offentligt Arbejde, og han var en af Egnens første Afholdsmænd. Han var med til at oprette en Afholdsforening, som han var Formand
for i mange Aar. Han var i adskillige Aar Formand for Sogneraadet og ligeledes
for den fri Fattigkasse. I dennes Bestyrelse sad han sammen med fire Kvinder,
hvad han var godt tilfreds med og ikke uden Del i. Han var med til at faa
J. C. Christensen opstillet og valgt og var i mange Aar hans gode Ven, men
fandt senere, at han blev for moderat og sluttede sig saa til det radikale Venstre.
Knud Bonde var en stor Børneven. En Søndag Eftermiddag hver Sommer
indbød han Børnene i sin Omgangskreds til at komme og spise Stikkelsbær i
hans store Have; naar saa Dagen var endt og Børnene baade var mætte og
trætte, spændte han for en stor Høstvogn og kørte Børnene rundt til deres Hjem
eller i hvert Fald i Nærheden deraf; dette kaldtes Knud Bondes Stikkelsbær
søndag. Og da han havde afstaaet Gaarden til sin Datter og Svigersøn og leve
de stille som Enkemand hos dem, indbød han i mange Aar alle Sognets Børn til
Juletræ fjerde Juledag i Forsamlingshuset, hvor han beværtede dem paa det
bedste.
Han boede paa sine gamle Dage i Rindom fra 1911 til 1920 og derefter i
Finderup, hvor han døde 3. April 1924.
Jens Jensen Bollerup, der var Medlem af Bankraadet fra Begyndelsen og
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til 1918, var født i Stavning den 1. Marts 1846. Da han var 2 Aar, flyttede hans
Forældre til Holmsland. 1873 var han paa Askov Højskole, og om Julen rejste
han og Søren Lydersen fra Vennergaard hjem til Fods. Det var en Spaseretur
paa en 15 Mil, som blev foretaget paa en Dag med kun et lille Ophold i Lyne
Kro for at spise Frokost. Den 3. Januar gik Turen paa samme Maade tilbage.
Forstander Schrøder sagde, da de kom tilbage, at det var tappert gjort at fore
tage en saadan Rejse om Vinteren og med faa Penge paa Lommen.
Blev gift 1877 og forpagtede Rindomgaard, hvor han var i 16 Aar, og over
tog derefter Øster Bollerupgaard i Rindom, som han havde, til han i 1925 flyt
tede til Ringkøbing. Som Landmand blev Jens Jensen Bollerup bekendt og anset
ved de mange udmærkede og kostbare Dyr han opdrættede. Han døde i Ring
købing den 5. Decbr. 1927.
Af de første 9 Bankraadsmedlemmer mangler vi endnu at omtale N. Strand
by gaard, Svensholm, der var Medlem til 1898 og tilsidst en kortere Tid Næst
formand.
Niels Strandbygaard blev født i 1851 paa Svensholm i Staby Sogn. Faderen
døde, da han var 5 Aar gammel. Det var nødvendigt, at der maatte vises streng
Økonomi, og N. Strandbygaard blev en god Økonom. Hans personlige For
nødenheder var alle Dage meget smaa og beskedne. Søren Brogaard, der var
Soldat sammen med ham, fortæller, at medens Kammeraterne en Gang imellem
maatte have sig en Bajer, var der ikke Tale om noget saadant for Strandbygaards Vedkommende; han kunde udmærket nøjes med at faa lidt Tyndtøl i
sin Feltflaske. Men overfor andre var han hele sit Liv hjælpsom som faa. Over
hovedet en ualmindelig brav, retskaffen og trofast Natur.
Kort efter hans Konfirmation sendte Moderen ham til en Gaard paa Mors for
at blive uddannet i Landvæsen, knap 18 Aar gammel blev han Moderens Besty
rer, og nogle Aar efter overtog han selv Gaarden.
N. Strandbygaard var stærkt interesseret i Plantning, fremfor alle Træer
var vistnok Egen hans Yndlingstræ, og der er sagt, at den stærke kraftige Eg
med det værdifulde Indre ogsaa var i Slægt med hans egen Natur.
N. Strandbygaard var Sogneraadsformand flere Gange, en Gang 12 Aar i
Træk. Han var en af Hovedmændene for Staby Sparekasse baade ved dens
Oprettelse for 50 Aar siden og senere. Han var en Mand, der sad inde med en
ikke ringe Viden, og som læste meget; særlig historisk Læsning og maaske ganske
særlig Englands Historie var han meget interesseret i. Nogle Aar før han døde
flyttede han til Brønshøj for at være i Nærheden af 2 Sønner, der studerede.
Rimeligvis var det ham heller ikke ukært at være i Nærheden af de københavn8t

ske Biblioteker. Men det var hans Mening, at han vilde vende tilbage til Vest
jylland, naar Sønnerne havde fuldendt deres Studier. Han naaede imidlertid
ikke at komme tilbage. I Sommeren 1924 blev han indlagt paa Bispebjerg Hos
pital, og her døde han den 18. Juli, næsten 73 Aar gammel.
I 1898 afgik der for første Gang Medlemmer af det ældste Bankraad, nemlig
Knud Jacobsen Bonde og N. Strandbygaard. I deres Sted valgtes Købmand
Mads Pedersen, Ulfborg, og Forstander Jeppesen, Staby.
Købmand Mads Pedersen, er født den 25. Marts 1863 i Ulfborg, hvor Fade
ren Jørgen Tranberg Pedersen, var Købmand. Han blev selv Købmand i
Ulfborg Stationsby 1. Maj 1886. Han har virket og virker endnu med usvækket
Kraft i Bankraadet (nu Repræsentantskabet) siden 1898 og som Medbestyrer i
Bankens Ulf borg-Filial siden 1910. Desuden kan nævnes, at han har været
Kasserer for Ulfborg Plantage siden 1903, Repræsentant i Ulfborg Sparekasse
1896—1929, Revisor i samme 1896—1924 og Kasserer for Ulfborg Sogneraad
1901—1907.
Forstander J. Jeppesen, Staby, blev indvalgt i Bankraadet 1898. Han var
en højt begavet Mand, original, vittig og slagfærdig. Da Bankraadets første
Formand M. P. Christiansen i 1903 afgik, havde Jeppesen allerede erhvervet
sig en saadan Autoritet indenfor Bankraadet, at man valgte ham til Formand,
skønt han var en af de sidst tilkomne. Han var derefter Formand lige til 1922,
da han efter indtrængende Anmodning blev fritaget for dette Hverv; men han
fortsatte som almindeligt menigt Medlem lige til han den 8. Juni 1932 afgik
ved Døden, 82 Aar gammel.
Jens Jeppesen var født 1850 i Ellerup, Gudbjerg Sogn paa Fyn, hvor Fade
ren var Væver. Bedstefaderen var en indvandret fransk Drejlsvæver, og det kan
maaske nok tænkes, at nogle af Jeppesens Egenskaber — hans Aandslivlighed
samt Forstands- og Tankeklarhed — stammede fra Frankrig. Men Jeppesen
voksede op i Jylland, for da han var 2 Aar, flyttede Forældrene til Bredsten
mellem Vejle og Randbøl. I Skolen viste han ualmindelig gode Evner, hvilket
foranledigede Stedets Præst til at give ham Privatundervisning et Par Aar,
hvorefter han en Tid var Vinterlærer. Samtidig arbejdede han om Sommeren
for en Tækkemand. Derefter kom han paa Jelling Seminarium, hvorfra han ud
gik 1871 med 1. Karakter. Paa Seminariet havde han for at spare, levet saa
tarveligt, at hans Heldbred vistnok tog en Del Skade derved. Derefter var
Jeppesen Lærer forskellige Steder, ogsaa en kortere Tid i Vestjylland, nemlig
ved Holstebro Realskole, hvor han tillige var stedlig Redaktør for det nyopret
tede bergske Blad, Ringkjøbing Amts Dagblad. Opholdet i Holstebro varede
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dog ikke længe; allerede næste Aar, 1881, blev han forflyttet til Vordingborg
Realskole. Her var han tilligemed andre af Skolens Lærere med til at oprette
Vordingborg Seminarium. I 1884 kom Jeppesen igen til Vestjylland, idet han
blev Forstander for Staby Højskole, som Ringkøbing Amtsraad havde overtaget
og drev som Vinterseminarium for derigennem at fremskaffe de Vinterlærere,
som var nødvendige, hvis man vilde opretholde den særlige vestjydske Skole
ordning. Det var en Skole, der ikke fandtes Mage til i hele Landet. Men der
blev arbejdet godt paa den. Jeppesen var en glimrende Lærer, der forstod at
fængsle Eleverne, men forlangte, at disse ogsaa selv skulde gøre et Arbejde.43)
Jeppesen forestod Skolen til 1920, men han havde adskillige Interesser ved
Siden af. Han var en Foregangsmand med Hensyn til Træplantning, ogsaa
Frugttræer. Og han dyrkede Blomster. Han var ikke alene Blomsterelsker, men
en fremragende Botaniker (særlig med Hensyn til Svampe). Og han var en Tid
Sogneraadsformand. Men især bør dog nævnes hans Arbejde med Staby Spare
kasse. Han var Hovedmanden ved dens Oprettelse i 1886, og han ledede den
til sin Død paa en Maade, som var almindelig anerkendt og paaskønnet. I An
ledning af Jeppesens 80 Aars Fødselsdag 1930 vedtog Sparekassens General
forsamling at oprette et Legat paa 2000 Kr. under Navn af »Forstander Jeppe
sen og Hustrus Legat«, hvis Renter aarlig uddeles til fattige Konfirmander i
Staby. Endvidere var Jeppesen 1920—28 Konsulent for de jydske Sparekassers
Centralforening, hvilket gav mange og lange Rejser, i Særdeleshed til Sønder
jylland, hvis Sparekasser efter Genforeningen skulde omordnes efter danske
Forhold.
Forstander Jeppesen fik Ridderkorset 1929.
Købmand Andr. Christensen i Stavning blev indvalgt i Bankraadet 1900 ved
Mads Mikkelsens Afgang og var Medlem til 1918. — Andreas Hahne Chri
stensen var født 12. Decbr. 1850 paa en Gaard tæt ved Herredskontoret i
Skjern. Gaarden er for over 30 Aar siden udparcelleret, og Skjern By har nu
bebyggede og ubebyggede Grunde fra den. Christensen lærte Handelen i Skjern
hos Købmand Hansen, som dengang havde Byens eneste Forretningsejendom.
Efter endt Læretid begyndte han Købmandshandel i Stavning 1870 sammen
med en Broder, men vendte kort efter tilbage til Skjern, hvor han som Nybygger
opførte en Forretningsejendom der, hvor Grønlund senere i mange Aar boede
som Bager, og hvor nu Højskolehjemmet ligger. I 1874 købte han imidlertid af
Broderen i Stavning den Forretning, de før havde haft i Kompagni, og her slog
han sig til Ro og arbejdede Forretningen frem, indtil han afstod den i 1917.
Han manglede da kun et Par Aar i at kunne holde 50 Aars Jubilæum som Køb
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mand. Tillige drev han Landbrug. Købmandshandel paa Landet var, da han
begyndte, en Del anderledes end nu, og var for en stor Del Byttehandel. Kun
derne leverede Smør, Uld, Talg, Støbelys og strikkede Vanter! Skind af Faar
og Kalve tørredes udspilede paa Købmandens Port og gav en Lugt, der ikke just
mindede om 4711. Den mest almindelige Købmandsordre var »1 Pd. Kaffesager«,
hvilket betød 1 Pd. Kaffe, 1 Pd. Sukker og 1 Pd. Cikorie (der ogsaa kaldtes
»Tut«), men ofte brugtes der dog 2 Pd. Cikorie til 1 Pd. Kaffe. I Begyndelsen af
Halvfjerdserne brugte man endnu de gammeldags Svovlstikker, som kunde afrives paa enhver Flade; de blev forbudt i Midten af Halvfjerdserne. Salg af
enkelte Træsko (!), som brugtes før, afskaffede han. Af hans Forretningsfor
bindelser i Ringkøbing kan nævnes A. C. Husted, Dusgaard, J. P. Nielsen,
N. P. Holm og J. B. Mølgaard. Endvidere P. Smith, Nymølle.
Andr. Christensen var en Mand, der nød megen Tillid, og en nobel Person
lighed. Han fik da ogsaa mange Tillidshverv, saasom i Sogneraad og Menighedsraad, ligesom han var mange Mennesker en god Raadgiver. Han var for
dringsløs og nøjsom. Naar han skulde til Skjern, hvilket ofte skete, gik han
altid de 5 Fjerdingvej baade hen og hjem, skønt han havde store og stærke Heste
paa Stalden. Kun i de allersidste Aar kørte han undertiden. Andr. Christensen
døde den 19. Novbr. 1923.
Gaardejer Jens Ledgaard, Gammelsogn, der valgtes ved M. P. Christiansens
Afgang 1904, indtraadte i Direktionen 1. Januar 1914 og er derfor omtalt i det
foregaaende.
Gaardejer P. Svensgaard, Tim, valgtes 1905 i Stedet for Jens P. Nielsen,
Stadil. Han var født i Tim 6. Aug. 1856 og overtog Fødegaarden, som han
havde i over 40 Aar. Han var en dygtig Landmand, bl. a. Hesteopdrætter, og
interesseret i alle Tidens Spørgsmaal. Han nød almindelig Agtelse og blev be
nyttet til forskellige Hverv, bl. a. i Sogneraadet og Vareindkøbsforeningen.
Maaske han dog med særlig Interesse deltog i Arbejdet i Landboforeningen. Han
var Medlem af Bankraadet til sin Død den 9. Marts 1931.
Gaardejer Kr. Lassen Vestergaard i Ulfborg blev valgt til Medlem af Bank
raadet 1911 efter Ebbe Jacobsen. Han blev Næstformand 1916 og var For
mand fra 1922 til sin Død i Febr. 1931.
Kr. Lassen Vestergaard blev født 25. Juli 1856 i Gaarden Vestergaard,
omtrent en km Nord for Ulfborg Stationsby. Som Dreng viste han stor Læse
lyst og var næsten ikke til at drive fra Bogen, hvad Faderen var ret misfor
nøjet med. Som eneste Søn skulde han uddannes med Gaardens Overtagelse for
Øje. At lade ham gaa den studerende Vej vilde Faderen ikke høre Tale om. Alt
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hvad Chr. L. Vestergaard kunde opnaa i saa Henseende var, at han kom paa
Staby Højskole og en Tid var Vinterlærer, først i Raasted, senere i Ulfborg,
løvrigt arbejdede han paa Gaarden, som han overtog 1889 og havde til 1913.
Hans Landbrug var i det hele og store jævnt godt, men ikke mere, hvad der
ikke kan undre, naar man betænker, at han var blevet Landmand uden egentlig
Lyst eller Interesse. Hans Landbrug var i nogle Henseender noget gammeldags,
men i nogle Henseender blev han dog en Foregangsmand. Saaledes med Hensyn
til Mosekultur og med Hensyn til Plantningssagen.
Under sit Arbejde med Plantning samt Eng- og Mosekultur gjorde Chr. L.
Vestergaard forskellige interessante Fund fra en meget fjærn Fortid, saaledes
paa en Bakke i Heden Brandpletter med ildskørnede Sten og forskelligt andet,
der kunde tyde paa, at der her havde været en Offerplads i Oldtiden. I Vestergaards Eng fandt han Skeletdele af en Urokse o. s. v. Herved kom Chr. L.
Vestergaard ind paa indgaaende Studier og Undersøgelser, baade med Hensyn
til Landets og Egnens Tilblivelse, Hævning og Sænkning af Jordbunden, Marsk
dannelse, Havrendinger, Klitdannelse og Sandflugt. Paa disse og adskillige andre
Omraader erhvervede han sig stor Indsigt og Viden, og han har skrevet ikke
lidt i Blade og Tidsskrifter til Klarlæggelse af forskellige herhen hørende For
hold. Da han var ugift og økonomisk velsitueret, kunde han i ret høj Grad ofre
sig for sine Interesser. Ringkjøbing Museum, i hvis Bestyrelse han sad, har han
saaledes støttet ikke saa lidt, og da han i Ulfborg Sogn forestod Indsamlingen til
Nationalmusæets ny Bygning og herved opnaaede et Resultat, der var aldeles
imponerende og forbavsende i Sammenligning med, hvad der indkom fra andre
Byer og Sogne i Amtet, saa skyldtes dette aldeles overvejende et af ham selv
ydet meget betydeligt Tilskud! Han var ogsaa i Bestyrelsen for Ringkjøbing
Amts historiske Samfund. Som den forstandige og ansete Mand, han var, fik han
adskillige Tillidshverv af forskellig Art. Allerede som ung blev han Medlem af
Sogneraadet og var dette i mange Aar, en Del af Tiden tillige Formand. Der
efter Amtsraadsmedlem og tillige Sandflugtskommissær. I en meget lang Aarrække Formand for Ulfborg Afdelingen af Ringkøbing Amts Vareindkøbsfor
ening og ligeledes for den store Ulfborg Aktieplantage. — Skønt Chr. L. Vester
gaard paa ingen Maade var veltalende, var man dog, naar han tog Ordet, f. Ex.
som Formand for Landbobankens Bankraad, ikke i Tvivl om, at det var en be
tydelig Mand, man havde for sig.45)
Chr. L. Vestergaard døde 22. Febr. 1931 uden nogen egentlig foregaaende
Sygdom. Han plejede daglig at foretage en lang Spaseretur i Omegnen navn
lig i sine kære Plantager, og paa en saadan sank han død om. I sit Testamente
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skænkede han Hedeselskabet en Kapital paa 75000 Kr. og Ulfborg Kommune
en Plantage paa 175 Tdr. Land, hvori findes den af ham fundne og fredede
Offerplads.
Gaardejer, Landstingsmand Mads Degnbol i Lem blev indvalgt i Bankraadet 1914, da Jens Ledgaard indtraadte i Direktionen. Han mener selv, at
naar han kom med i Arbejdet i Landbobanken, skyldes det i nogen Grad Jens
Ledgaard, som han havde faaet nærmere Kendskab og Venskab til gennem den
nes Arbejde for Hvide Sande Sagen. I 1931 blev Degnbol Næstformand i Bankraadet eller nu Repræsentantskabet, og siden 1934 har han været dettes For
mand.
Mads Degnbol er født i Lem 23. Decbr. 1866. Som ung var han paa Valle
kilde Højskole og Dalum Landbrugsskole. 1896 overtog han Fødegaarden, og
selvfølgelig kunde det ikke undgaas, at en saa aandslivlig og interesseret Mand
maatte komme med i en hel Del offentligt Arbejde lige fra Brandsyn og Vand
syn til Mejeri og Brugsforening, Sogneraad og Foretagender som Løvstrup Plan
taget og Selskabet Hedebruget i Viborg. Degnbol mener selv, at hans Deltagelse
i de fleste af disse Ting har været om end meget loyal saa dog noget passiv. Der
er dog Ting, hvori hans Deltagelse har været i høj Grad aktiv. Her kan først
nævnes Skytteforeningsarbejdet. I 1894 var han ved det første Landsstævne i
Odense Leder af Ringkøbing Amtshold, hvorom kan læses i Datidens Blade. Fra
Skytteforeningsarbejdet mindes han Jens Sivert Nielsen, der var Formand for
Stadil Skytteforening, som en af Vestjyllands stovteste Skikkelser. Det var en
Mand, som Ungdommen havde Respekt og Begejstring for, og jo mere Mads
Degnbol lærte ham at kende — først paa de store Fester i Holstebro, senere i
Amtsbestyrelsen og paa Landbobankens Kontor — des mere fandt han, at det
var en Mand, som det var værd at følge.
Ogsaa i det politiske Liv har Degnbol taget Del paa aktiv Maade, dels i
Venstreforeningen for Ringkøbing Amts 1. Valgkreds og dels — siden 1910 —
som Landstingsmand som Medlem af Partiet Venstre.
Degnbol har selv sagt — med den for ham ejendommelige Blanding af Spøg
og Alvor — at af de mange forskellige Ting, han saaledes har haft med at gøre,
har Løvstrup Plantage og Landbobanken staaet hans Hjerte mest nær. Fordi
Plantning giver Læ, forskønner Egnen og giver Kærlighed til Hjemmet. Og fordi
Landbobanken ved at tjene og hjælpe Befolkningen saa godt som muligt i de
økonomiske Forhold — baade i Opgangs-, Nedgangs- og Krisetider — styrker
og gavner Hjemmene.
Mads Degnbol mindes tydelig sin Faders Tro til Landbobanken ved dens
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Stiftelse og ligeledes de Mænd, der stiftede den — nogle af de bedste Typer af
vestjydsk Folkesind og Kultur — og han synes at man ogsaa senere har kunnet
træffe en god Del af »hin Aand fra gamle Tider« indenfor Bankens Ledelse,
ikke mindst hos en Mand som Kr. Lassen Vestergaard.
Gaardejer Mads Næsgaard, Bilring, Brejning, der blev indvalgt i Bankraadet
1915, er tidligere omtalt, idet han i 1930 indtraadte i Direktionen, nu Besty
relsen, hvis Formand han er.
Gaardejer Jørgen H. Thomsen af Juelsgaard i No blev Medlem af Bank
raadet (senere Repræsentantskabet) i 1917, da S. Brogaard indtraadte i Direk
tionen, og var Medlem indtil kort før sin Død, den 7. April 1932.
Jørgen Holm Thomsen var født i Velling den 26. Marts 1861. Han var Søn
af Chr. Thomsen, der var Medlem af Bankens første Direktion, og han var
ligesom sin Fader en af Egnens allerbedste Mænd. I sin Ungdom var han en af
Egnens dygtigste Gymnastikledere. At se ham lede Gymnastikken i Velling var
en Fornøjelse og et smukt Syn. Men han var virksom paa mange andre Omraader: i Sogneraad, i Skolekommission, i Menighedsraad, i Foredragsforening, i
Mejeribestyrelse o. s. v., ligesom han var Sognefoged i over 20 Aar.
Gaardejer Thomas Nedergaard Enevoldsen af Nedergaard i Nr. Omme blev
Medlem af Bankraadet i 1918, da Købmand Andr. Christensen i Stavning afgik,
og var Medlem til sin Død den 13. Juni 1930. Han var født den 4. Juli 1864
og overtog Gaarden Nedergaard i 1893. Til Medlem af Bankraadet var han en
stemmig udpeget af Egnens Folk. Endvidere kan nævnes, at han var Medlem af
N. Omme Sogneraad 1909—17 og i den Tid Kasserer og igen Medlem 1921—25,
i Bestyrelsen for Lervang Mergelforening 1911 —18, for Ørnhøj Mejeri 1922—
24, for N. Omme Hjælpekasse 1917—25, Vurderingsmand til Ejendomsskyld,
Vandsynsmand, i Bestyrelsen og Kasserer for Aktiemøllen og Medlem af Brejning-Hover-N. Omme Landboforenings Udvalg til Indkøb af gode Avlsdyr
indenfor Foreningens Omraade.
Gaardejer Niels Bjerg Nielsen af Rindom blev Medlem af Bankraadet 1918
efter Jens Jensen Bollerup og Næstformand 1923, men indtraadte 1927 i Direk
tionen og er derfor omtalt tidligere.
Som tidligere nævnt blev Bankraadets Medlemstal i 1921 forøget fra 9 til
11, som ny Medlemmer valgtes Formanden for Ringkjøbing Haandværkerforening, Kæmner H. Rich, og Formanden for Ringkjøbing Handelsforening, Køb
mand O. Glistrup.
H. Rich er født i Hjerting, Guldager Sogn, den 22. Marts 1858. Han lærte
Malerhaandværket og var Malermester i Ringkøbing 1882—1912. I Bestyrelsen
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for Ringkjøbing Haandværkerforening i 40 Aar, 1891 —1931, deraf de sidste
22 Aar Formand og derefter Foreningens Æresmedlem. Har bl. a. været Med
lem af Ligningskommissionen 1900—06, af Byraadet 1906—09, Kæmner 1908
—26. Er Medlem af Repræsentantskabet for Ny jydske Kjøbstad-Creditforening. Fik Ridderkorset i 1924, den Dag Haandværkerstifteisens Indvielse fandt
Sted.46)
Købmand Konsul O. Glistrup er født i Ringkøbing 19. Septbr. 1874. Han
delsuddannelse i Ringkøbing, Vejle, Tyskland og England. Borgerskab som Køb
mand i Ringkøbing fra 1900. Tysk Konsul for Ringkøbing Amt 1936. Medlem
af Bestyrelsen for Ringkøbing Handelsforening fra 1909 og Formand fra 1921,
og af Bestyrelserne for Ringkøbing Industriforening fra 1909, for Ringkøbing
Friboliger fra 1909, for Ringkøbing Museum fra 1920, for Ringkøbing—Ørnhøj
Jernbane 1916—33 og for den jydske Handelsstands Centralforening fra 1933.
Medlem af Havneudvalget fra 1914, af Ringkøbing Byraad 1914—29, deraf
1920—29 Næstformand. Forligsmægler for Ringkøbing Forligskreds fra 1917.
Strandingskommissionær.
Gaardejer Niels Chr. Juelsgaard, Nysogn, blev Medlem af Bankraadet 1928,
da Niels Bjerg Nielsen var indtraadt i Direktionen, Næstformand 1930, For
mand 1931, men indtraadte selv i Bestyrelsen 1934 og er derfor omtalt foran
under Bestyrelsen.
I 1931 skulde der vælges ikke mindre end 3 Medlemmer til Bankraadet, idet
Th. Nedergaard Enevoldsen og Kr. Lassen Vestergaard var afgaaet ved Døden,
og Mads Næsgaard var indtraadt i Direktionen. Det var forøvrigt sidste Gang,
der valgtes Medlemmer til Bankraadet, da dette jo derefter gik over til at være
Repræsentantskab.
De 3 ny Medlemmer blev Gaardejerne Ole Østergaard, Grønbjerg, N. Chr.
Enggrob, Holmsland, og Folketingsmand Kr. Kristensen, Hovergaarde. Af disse
er nu kun de 2 førstnævnte Medlemmer af Repræsentantskabet, idet den sidst
nævnte afgik ved Døden kun 2 Aar senere.
Gaardejer Ole Østergaard, Grønbjerg, er født i Ulfborg 24. Maj 1877. Ud
dannelse ved Landbruget. Elev paa Vejstrup Højskole 1901 og paa Ladelund
Landbrugsskole 1902. Siden 1903 Ejer af Gaarden Kjærgaard i N. Omme.
Hvad der er blevet læsset paa denne Mand af offentlige Hverv er ikke lidt:
Sognefoged fra 1933, Medlem af Sogneraadet 1925—33 og Formand 1929—33,
Formand for Brejning-Hover-N. Omme Landboforening fra 1915, Medlem af
Bestyrelsen for Foreningen af jydske Landboforeninger fra 1933 og af Besty
relsen for De samvirkende danske Landboforeninger fra 1933, Formand for Ler-
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vang Mergelforening 1911—22 og fra 1926, for Lervang Mergelselskab fra
1934, for Grønbjerg Mejeri 1905—09, Amtsrepræsentant for Mejeriernes Fælles
indkøb og Maskinfabrik fra 1918, Tillidsmand for Mejeriernes og Landbrugets
Ulykkesforsikring fra 1908, Medlem af Bestyrelsen for Ringkjøbing-Ørnhøj Jern
banen fra 1930, Vurderingsmand til Ejendomsskyld 1918—30, Formand for
Grundlisteudvalget fra 1930, Kommunalrevisor fra 1925.
Siden Dcbr. 1934 har Ole Østergaard været Repræsentantskabets Næstformand.
Gaardejer N. Chr. Enggrob, Gammelsogn, er født 5. Oktbr. 1874 paa Holms
land. Kom 9 Aar gammel ud at tjene som Hyrdedreng. Fra Konfirmationsalde
ren til Soldatertiden i 2 Pladser paa Holmsland. Aftjente Værnepligt i Randers
og deltog i 4 »Septemberkrige«, de sidste 2 Aar dog som Ordonnans ved Gene
ralstaben, en ikke særlig vanskelig Post under disse »Krige«. Tjente 2 Aar paa
Kirkebygaard, Holmsland, og 2 Aar paa Rydbjerg i Velling, Elev paa Ollerup
Højskole og Tune Landbrugsskole; havde en Tid løst Arbejde, særlig Jord
arbejde paa Sjælland. Købte Nørgaard i He og opbyggede Gaarden, der var
brændt, solgte den i 1907 til den nuværende Ejer M. Chr. Christensen og købte
samme Aar Harboesgaard i Gammelsogn. Har i Aarenes Løb haft en Del for
skellige Hverv: i flere Aar Bestyrelsesmedlem i Venstreforeningen i Gammel
sogn og Medlem af Menighedsraadet, et Par Aar Formand for Mejeriet Juels
minde; valgtes i 1921 til Medlem af og Formand for Sogneraadet og Formand
for Værgeraadet, i 1927 til Vurderingsmand i Vest- og sønderjydske Kreditfor
ening og i 1935 til Medlem af Ringkøbing Amtsraad.
Gaardejer og Folketingsmand Kr. Kristensen, Hovergaarde, var født i Hover
6. Septbr. 1869. Var 2 Vintre paa Højskole. Overtog 1890 Fædrenegaarden,
som han havde, til han i 1932 afstod den til en Søn. Folk i Hover har fra gam
mel Tid været stærkt politisk interesserede, ikke mindst Kr. Kristensens Slægt
og ikke mindst hans Fader, saa det kan ikke forundre, at han ogsaa blev det.
Han blev Formand for Ringkøbingkredsens Venstreforening, derefter i 1917 for
Amtsorganisationen og 1918 for det jydske Venstre. Endvidere Folketingsmand
for Hurup-Kredsen 1920—32. Har desuden været Sogneraadsmedlem og Sogneraadsformand, Medlem af Menighedsraad og Skolekommission og af Bestyrelser
ne for Ringkjøbing—Ørnhøj Jernbanen, Hover Sparekasse, Ringkøbing og Om
egns Højskoleforening, Formand for Ringkøbing Amts Skytteforening og Med
lem af Skytteforeningernes Overbestyrelse. Fik i 1929 Ridderkorset.
Hans Død, der indtraf 4. Juli 1933, næsten uden foregaaende Sygdom, føl
tes i vide Kredse som et stort og sørgeligt Tab og føltes dobbelt, fordi den kom
saa tidlig og uventet.
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Gaardejer P. Kjær i No, indvalgtes i Repræsentantskabet i Stedet for Jør
gen H. Thomsen, No. Født n. Aug. 1878 i No. Var Forpagter af Rindomgaard 1906—15. Overtog Fødegaarden 1915. Er Medlem af Menighedsraad og
Sogneraad, men har dog navnlig virket indenfor Landboforeningen, i hvis Be
styrelse han første Gang indvalgtes for ca. 20 Aar siden, og i Bestyrelsen for
Højskoleforeningen for Ringkøbing og Omegn de sidste 20 Aar.
Gaardejer Jacob Christensen, Stadil, indvalgtes 1932 efter P. Svensgaards
Død. Han er født i Mejlby i Stadil den 23. Juli 1867 og overtog Fødegaarden
1893. Har bestredet sin Part af, hvad der skulde gøres af offentligt Arbejde,
hvoraf imidlertid kun skal nævnes, at han har været Sogneraadsmedlem i 14
Aar, og deraf Formand i 8 Aar, 1913—21. Er Kredstaksationsmand for Vest
og sønderjydske Kreditforening.
Gaardejer, Amtsraadsmedlem O. Kr. Olesen, Sdr. Nissum, valgtes 1933 til
Medlem efter Forstander Jeppesen, men kom ikke til at indtage hans Plads
længe, thi allerede i 1935 indtraadte han i Bestyrelsen. Findes derfor omtalt
foran under Bestyrelsen.
Gaardejer Kr. Sig, 0. Hjelm, Hover, valgtes til Medlem 1934 efter Kr.
Kristensens Død. Han er født 5. Jan. 1890 og overtog Faderens Gaard 1909. Er
Medlem af Sogneraad og Menighedsraad, Formand for Hover Mejeri og meget
andet.
Gaardejer, Sognefoged Jens Sivert Bach, Mejlby, Rindom, indvalgtes 1935,
da N. Chr. Juelsgaard var indtraadt i Bestyrelsen. Er født i Stadil 22. Septbr.
1884 paa Ejendommen Bak Kro. Gik i en almindelig Biskole, hvor over 40 Børn
fra 7 til 14 Aar undervistes af ganske unge Vinterlærere. Om Sommeren skulde
dog Hovedskolens Lærer undervise en Dag ugentlig, og det var ingen ringere
end J. C. Christensen, som J. S. Bach paa den Maade fik til Lærer, men sandt
at sige blev det dog mest hans Vikar, der kom til at besørge Undervisningen.
I 1909 fik J. S. Bach sig en mindre Ejendom i Kjærby i Rindom og i 1914 sin
nuværende Gaard i Mejlby.
Af offentlige Hverv har han haft ikke saa faa, hvoraf her kun skal nævnes:
Var i 1916 med til at faa oprettet og tilvejebragt Elektricitetsværket i Rindom
og No. Kom 1917 i Sogneraadet, var Kasserer i 2 Aar og derefter Formand i
6 Aar. I Bestyrelsen for Brugsforeningen og siden 1930 Sognefoged.
Repræsentantskabets yngste Medlem er Slagter Jens Rahbjerg i Tim, der
indvalgtes 1936 i Stedet for Kr. Olesen, som var indtraadt i Bestyrelsen.
Er født i He 5. Marts 1893, uddannet som Slagter og fik Forretning i Tim
1922. Medlem af Sogneraadet siden 1929 og Formand for Tim Vandværk.
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Jens Jacob Jacobsen

Statsautoriseret Revisor M. Glytting

Bankens Revisorer.
Som Revisor virkede en Tid (sammen med C. Skovgaard) Købmand Ebbe Jacobsen, Ulfborg, der tillige var Medlem
af Bankraadet, hvorfor hans Portræt findes foran.

C. REVISORER

Bankens første Revisorer var Købmand Ebbe Jacobsen i Ulfborg og Lærer
C. M. Skovgaard i Rindom.
Købmand Ebbe Jacobsen var tillige Medlem af Bankraadet indtil 1911,
hvorfor han findes omtalt i det foregaaende. Som Revisor afgik han 1896.
Lærer C. M. Skovgaard var født 5. Juli 1845 i Gudum, fik Eksamen fra
Ranum Seminarium og var Lærer i Rindom 1878—1906, flyttede derefter til
Ringkøbing, hvor han døde 25. April 1914. En solid og dygtig Personlighed,
Formand for den stedlige Kreds af Danmarks Lærerforening og ledende inden
for Højskoleforeningen i Ringkøbing.
Til Revisor efter Ebbe Jacobsen valgtes hans Broder, Gaardejer Jens Ja
cobsen, Rindom. Født 30. Marts 1851 paa Lindbjerg Mølle i Ølgod. Faderen
Jacob Jensen, havde senere Rækker Mølle i Sædding og købte derefter Gaarden
Ingersminde ved Rindom Kirke, hvilken Gaard Jens Jacobsen overtog efter
ham. Gaarden var udstykket fra den tidligere Annekspræstegaard, nu Holmgaard, der i 1840erne var blevet købt af Fæsteren Jeppe Holm, som gav Hoved
ejendommen Navnet Holmgaard efter sig selv, medens han gav den udstykkede
Gaard Navnet Ingersminde efter sin Hustru.
Jens Jacobsen var en stilfærdig, men velbegavet Mand, der var Sogneraadsformand et Par Gange, ogsaa Sognefoged en Tid, men det blev han ked af; det
var nemlig i Provisorietiden, og at foretage Udpantning hos Skattenægterne til
talte ham ikke. Død i Rindom 10. Aug. 1921.
Til Revisor efter Lærer Skovgaard valgtes 1914 F. K. Erlang, da Fuldmæg
tig, senere Kontorchef i Vest- og sønderjydske Kreditforening. Paa den paa
gældende Generalforsamling blev der af Købmand Søren Mikkelsen henstillet,
at Bankraadet paa næste Generalforsamling stillede Forslag om en særlig Revi
sion ved Siden af den stedlige, hvilken Henstilling blev tiltraadt af Generalfor
samlingen med 17 Stemmer mod 16. Bankraadet overvejede senere Henstillingen,
men kom til det Resultat, at den daværende Revision maatte anses for fuldtud
betryggende og efterkom derfor ikke Henstillingen.
Erlang er født i Lønborg 19. Marts 1876. Erholdt efter dansk juridisk Eks
amen og praktisk Uddannelse, navnlig 5 Aar som Fuldmægtig hos Sagfører
Kamp i Ringkøbing, Beskikkelse som Sagfører, men foretrak at modtage An
sættelse i den Vest- og sønderjydske Kreditforening. Afsked herfra med Pension
1934. Har skrevet nærværende Bog og forskellige andre Ting af lignende Art.
Er i Bestyrelsen for Ringkøbing Amts historiske Samfund, Formand for Biblio97

teket i Ringkøbing og var i mange Aar Formand for Ringkøbing Værgeraad.
Efter Jens Jacobsens Død 1921 valgtes til Revisor hans Søn Gaardejer Jens
Jacob Jacobsen, Rindom. J. J. Jacobsen er født i Rindom 11. Jan. 1889. Han
overtog Fødegaarden efter Faderen og har baade som Sogneraadsformand og
paa anden Maade taget Del i adskillige Anliggender og Foretagender.
Den ny Banklovgivning forlangte, at der skulde være en Revisorsuppleant.
Hertil valgtes 1922 Lærer J. N. Hørup, Ringkøbing, og efter hans Død 1935
valgtes Bogholder Anders Lambæk, Ringkøbing.
Senere har Lovgivningen bestemt, at senest i 1935 skulde mindst den ene af
en Banks Revisorer være statsautoriseret. Der fandtes i Ringkøbing ingen stats
autoriseret Revisor, hvorfor man hertil antog M. Glytting, Aarhus, der havde
Tilknytning til Ringkøbing, idet han forud reviderede i Vest- og sønderjydske
Kreditforening. Men tillige vedtog man at beholde begge de tidligere Revisorer,
idet man ansaa det for hensigtsmæssigt, navnlig af Hensyn til Kontrollen med
den daglige Bogføring, at have 2 stedlige Revisorer.
Statsautoriseret Revisor Marius Glytting er født i Nordby paa Fanø den
8. April 1896, han erholdt Bestalling som statsautoriseret Revisor 28. August
1923 og har drevet selvstændig Virksomhed siden 1. Oktober 1923.

D. KONTORPERSONALE

Af Bankens ældre Kontorpersonale maa først og fremmest nævnes Bankens
første Bogholder M. Petersen. Han fortjener i høj Grad at mindes, baade for
det uhyre Arbejde, han udførte, og paa Grund af sin originale Personlighed.
Det var et meget stort Gode for Banken paa denne vigtige Plads at have en
Mand, der var i Besiddelse af hans Dygtighed, Samvittighedsfuldhed og Ordens
sans.
Morten Petersen47) var født 6. Juli 1837 i et Husmandshjem i Rude, Saksild
Sogn ved Odder. Om hans Liv inden han kom i Bankens Tjeneste vides kun
lidt. Han var en Tid Købmand i Herning, men Forretningen gik ikke rigtig
efter Ønske, og Grunden har rimeligvis været den, at han var i den Grad Bog
holder med Liv og Sjæl, at han gik helt op i sit Bogholderi, saa at Folk var
misfornøjede over, at han aldrig var at træffe i Butikken, men altid sad og førte
Bøger. Rimeligvis har hans Bogholderi da været mere storartet, end hans For
retning kunde bære. Omsider opgav han Forretningen og assisterede derefter en
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H. Korno

M. Petersen

B. Bennedsen

C. Lehn

Paul Kr. Schou Jensen

Vagn Mikkelsen

G. Fomsgaard

Arne Bjerg

E. Brogaard

Kontorfunktionærer.

Tid i Herning Hede- og Diskontobank samt hos en Broder, Jørgen Petersen,
der havde en ret betydelig Manufakturforretning i Herning.
Som tidligere nævnt var det daværende Folketingsmand, senere Landstings
mand, Thomas Nielsen, der anbefalede ham til M. P. Christiansen.
Petersen gik fuldstændig op i sit Arbejde. Han kom ikke sammen med Menne
sker, dyrkede vistnok ikke Læsning og endnu mindre var han Friluftsmenneske.
Hans eneste Spaseretur var hver Dag præcis paa Klokkeslet til og fra hans
Spisested; han drev det til ikke at have set Havnen i 17 Aar. Han førte sine
Bøger paa en overordentlig sirlig Maade, nærmest som prentet. Han boede
skraas overfor Banken, og naar Klokken slog 4 samlede han sine Bøger sammen
og gik hjem med dem og arbejdede videre hjemme, ofte til det blev meget sent;
men hen paa Aftenen kom han igen og opgav, hvor stor Kassebeholdningen
skulde være. Om den virkelige Kassebeholdning kunde komme til at stemme
dermed, interesserede ham ikke Spor; det Beløb, han havde opgivet, var det
rigtige, og Direktør Nielsen, der fungerede som Kasserer, havde at sørge for,
at der blev Overensstemmelse. Petersen var liden af Vækst, og sædvanlig for
svandt han næsten mellem de store Protokoller paa Pulten, men pludselig kunde
han ryge op »som en Trold af en Æske« og tilkendegive en eller anden forsøm
melig Debitor, at »et Laan skal betales paa Forfaldsda’« (jfr. det i Note 34
aftrykte Vers). Til daglig Brug var han ikke videre meddelsom, men kunde dog
godt baade være vittig og humørfyldt, naar der endelig gik Hul paa ham. Man
kan ikke sige, at han var fedtet, men han var uhyre økonomisk, og trods en i
mange Aar yderst ringe Løn fik han samlet sig en efter den Tids Forhold helt
pæn Formue (ca. 20.000 Kr.), som han havde staaende i Banken. En af Med
arbejderne spurgte ham en Gang, hvorledes det havde været ham muligt at
lægge saa mange Penge op, hvortil han svarede: Ja, ser De, det første Par Tu
sinde var meget vanskelige at faa samlet, men saa siden hen, da Renterne kom
til, saa gik det egentlig af sig selv!48) For en Del af Pengene købte han en Liv
rente, hvad Medarbejderne fandt uklogt paa Grund af hans høje Alder, men
han fastholdt sin Beslutning; han stod ene i Verden, saa det kunde være det
samme, at han ikke efterlod sig noget.
I 1907, det Aar Petersen fyldte 70, trak han sig tilbage fra Banken. Han
levede sine sidste Dag i Aarhus, hvor han døde den 13. April 1910.
Ved hans Afgang blev der tilstaaet ham som Paaskønnelse af hans lange,
tro og dygtige Tjeneste et Aars Løn ekstra (2500 Kr.). Pension var der ikke
noget, der hed dengang. Sligt havde man hidtil ikke turdet tænke paa. Men i
1912 fik De danske Provinsbankers Forening oprettet De danske Provinsbankers
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Pensionsfond, og nu stillede Sagen sig anderledes. I 1913 vedtoges det at ind
melde Personalet i Pensionsfonden paa den Maade, at Halvdelen af det aarlige
Bidrag skulde betales af Personalet selv, Resten af Banken. I 1922 vedtoges det
at lade Banken betale hele den aarlige Præmie, imod at et Dyrtidstillæg, som Per
sonalet havde haft, saa bortfaldt. —
M. Petersens Efterfølger som Bogholder 1907 blev M. Mikkelsen, der var
blevet ansat som Assistent 1902, men som i 1914 blev Bankens Direktør, siden
1931 Enedirektør, se foran.
Af de ældre Kontorfunktionærer skal endnu nævnes: Oswald W. Jørgensen,
født i Herning 12. April 1886, der var i Bankens Tjeneste fra 1. Oktober 1906
til 1. December 1919, først Assistent, derefter 2. Bogholder, senere Kasserer.
Er nu Bestyrer for Andelsbankens Filial i Glostrup.
De nuværende Kontorfunktionærer er:
Kassereren, Herluf Valdemar Christensen Komø, født i Aarhus 15. Decbr. 1891,
ansat 1. Decbr. 1919.
1. Bogholderen, Carl Robert Nissen, født i Fredericia 11. April 1903, ansat (som
Assistent) 1. Juli 1920.
Bogholder Vald. Høegh, der er den ældste af det nuværende Kontorpersonale,
født i København 23. Decbr. 1868, ansat (som Assistent) 1. Maj 1911.
Assistent Carl Johan Sand Lehn, født i Ringkøbing 9. Aug. 1900, ansat 1. Juni
1918.
Assistent Bernhard Bennedsen, født i Ringkøbing 22. April 1900, ansat 1. Novbr.
1920.
Assistent Poul Kr. Schou Jensen, født i Grenaa 3. Maj 1905, ansat 1. Juni 1924.
Assistent Arne Johannes Christensen Bjerg, født i No 21. Septbr. 1907, ansat
J927Assistent Vagn Mikkelsen, født i Ringkøbing 15. Juni 1905, ansat 1. Oktbr. 1931.
Elev G. Fomsgaard, født i Lemvig 6. Aug. 1918, ansat 7. April 1934.
Kontorbud Ejnar Brogaard, født i Tim 20. Oktbr. 1892, ansat 1. Oktbr. 1924.

E. MÆNDENE VED AFDELINGSKONTORERNE

I OPLANDET
Banken har 9 Afdelingskontorer omkring i Oplandet. De fleste af dem er
tilkomne i 1918 og senere. Ved hver af disse Afdelinger er der ansat mindst 2
af Egnens Folk til at udføre de forefaldende Forretninger. Hvis der i Nærheden
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bor et Medlem af Repræsentantskabet eller Bestyrelsen, deltager dette som Regel
i Arbejdet.
De nuværende Afdelingskontorer har haft et Par Forløbere, idet man ret
tidlig begyndte at holde »Kontordag« i Ulfborg, senere ogsaa en Tid i Skjern,
men dette ophørte man med igen; man har vel fundet, at Nytten eller Resul
taterne heraf ikke svarede til Forventningerne.
Straks efter Bankens Stiftelse begyndte den at holde Kontordag eller »Bank
dag« i Ulfborg hver 8. Dag. Som Tillidsmand i Ulfborg fungerede N. Strandbygaard, Svensholm, med N. Arbjerg i Staby som Suppleant. Men allerede i 1888
vedtog Generalforsamlingen kun at have Bankdag i Ulfborg hver 14. Dag, og
i 1895 besluttede den helt at ophøre dermed.
Men i 1889 havde man vedtaget at afholde Bankdag i Skjern hver 8. Dag.
Som Tillidsmand i Skjern blev antaget Jens Christensen og Jens Christian Chri
stensen. Men saa vidt erindres plejede iøvrigt Direktør Jens Sivert Nielsen selv
at rejse til Skjern de Eftermiddage, der skulde være Bankdag. Herpaa tyder
ogsaa en Annonce, som Landbobanken havde i Aviserne 1890, og hvori det
hedder, at Banken er aaben hver Dag Kl. 10—12 og 2—4, Fredag Eftermiddag
dog undtagen! Det kunde jo nok tyde paa, at Direktøren har været bortrejst
Fredag Eftermiddag. Men i 1893 besluttede man at ophøre med at have Bank
dag i Skjern.
Først i 1910 besluttede man at oprette den Afdeling i Ulfborg, som endnu
bestaar.
ULFBORG-AFDELINGEN.
Den begyndte 23. Oktbr. 1910. I Erkendelsen af, at Ulfborg var en særlig
vigtig Plads, besluttede man snart at have Kontoret aabent hver Dag, medens de
nyere Afdelingskontorer hidtil højst har haft aabent 3 Dage om Ugen. Og til at
bestride Arbejdet har der til denne Afdeling stedse været knyttet 4 Mænd. De
første af disse 4 Mænd var Købmand Ebbe Jacobsen, der var Lederen, med Træ
handler Gr. Jensen, Karetmager P. N. Stendorph og Købmand Mads Pedersen
som Medarbejdere.
Af disse Mænd er Stendorph og Mads Pedersen stadig i fuld Virksomhed,
medens Ebbe Jacobsen og Gr. Jensen forlængst er afgaaet ved Døden.
Ebbe Jacobsen og Mads Pedersen er omtalt i det foregaaende, idet Jacob
sen var Medlem af Bankens første Bankraad, medens Mads Pedersen siden 1898
har været og fremdeles er Medlem af Bankraadet eller nu Repræsentantskabet.
Karetmager Peder Nielsen Stendorph er født i N. Gørding 1864. Var ved
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P. N. Stendorph

Gravers Jensen

G. J. Baastrup

Landbruget til sit 18. Aar, da han kom i Lære. Efter at have arbejdet nogle Aar
som Svend, købte han 1891 en Ejendom i Ulfborg Stationsby, hvor der tidligere
havde været drevet Karetmagerforretning. Har været Formand for Ulfborg
Borger- og Haandværkerforening i / Aar, Medlem af Sogneraadet 1920—24 og i
samme Tidsrum tillige Kommunekasserer. I Bestyrelsen og Kasserer for Ulfborg
Elektricitetsværk i 22 Aar.
Træhandler Gravers Jensen, der var født i Madum 10. Maj 1868, afgik ved
Døden allerede 4. Januar 1912. Han var Medlem af Sogneraadet fra 1909 og af
Skolekommissionen samt Formand for Hjælpekassen.
Efter Gr. Jensens Død blev i hans Sted antaget Postmester G. J. Baastrup.
Født i Gram ved Skanderborg 20. Oktbr. 1869, kom til Postvæsenet 1886, Post
mester i Ulfborg 1908—21 og i Brædstrup 1921—34; afgik med Pension den 1.
November 1934 og bor nu i Fredericia.
Efter Ebbe Jacobsens Død
1919 blev Ulf borg-Afdelingens
Ledelse overdraget Købm. Jens
Jensen Kjær, der bestred dette
Hverv til sin Død i 1926. Jens
Jensen Kjær var født i S. Nis
sum 18. Marts 1865. Drev Ko
lonialforretning i S. Nissum,
fra 1892 sammen med en Bro
der, fra 1902 alene, men over
tog i 1911 Mads Koldborgs
Kornhandel i Ulfborg.
Kort Adler Svanholm
Jens Jensen Kjær
IO4

Dernæst maa nævnes Køb
mand Kort Adler Svanholm,
som var knyttet til Ulf borg-Af
delingen fra 1921 til sin Død.
Født i Kalundborg 1. April
1883, lært Manufakturfaget i
Hillerød, etableret i Ulfborg
1906, Medlem af Sogneraadet
1921—29, Formand for Ulf
borg Elektricitetsværk i c. 18
Aar. Afgik ved Døden 18. Ja
Jens Jensen
Simon H. Thorstensen
nuar 1934.
De nuværende Medarbejdere ved Ulfborg-Afdelingen er — foruden de 2
Veteraner Stendorph og Mads Pedersen — endvidere de 2 Mænd Jens Jensen og
Simon Holm Thorstensen.
Træhandler og Cyklehandler Jens Jensen er født i Ulfborg 14. Febr. 1897.
Søn af nylig nævnte Træhandler Gravers Jensen. Er Medlem af Sundhedskom
mission og Forældreraad samt af Borger- og Haandværkerforeningens Bestyrelse.
Simon Holm Thorstensen er født i Ulfborg 21. Maj 1904. I Skole i Ulfborg
og i Handelslære hos Faderen, Købmand Jens Thorstensen. Er nu Bestyrer af
Ulfborg Vareindkøbsforening.

TIM-AFDELINGEN.
Da Tim-Afdelingen begyndte for en Snes Aar siden, blev Købmand Jens

Jens Lauridsen

Jakob K. Bækdal
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Chr. Pilgaard

Lauridsen i Tim antaget til at være Afdelingsleder sammen med Gaardejer P.
Svensgaard, der var Medlem af Bankraadet.
Købmand Jens Lauridsen var født i Tim 20. Septbr. 1859. Han var Medlem
af Sogneraadet 1909—17 og Taksationsmand for Husmandskreditforeningen.
Død 19. Febr. 1931.
P. Svensgaard er omtalt tidligere i denne Bog. Paa Grund af Alder og stærkt
svækket Helbred afgik han 1927 og blev afløst af Jakob K. Bækdal, der siden
har gjort Tjeneste.
Jakob K. Bækdal er født i Tim 17. Maj 1867. Han har været Medlem af
Sogneraadet 1903—09, deraf de 2 Aar som Formand, og igen 1917—25, deraf
de 4 Aar som Formand, samt Vurderingsmand til Ejendomsskyld 1906—30.
Og endelig har Bager Chr. Pilgaard gjort Tjeneste siden Jens Lauridsens
Død i 1931. Pilgaard er født 1. Oktbr. 1881 i Skræm i Hjørring Amt. Kom for
30 Aar siden til Voldbjerg Mølle i He, hvor han arbejdede i 7 Aar, begyndte for
sig selv i Tim 1913; har været Medlem af Sogneraadet 1917—33, heraf de 4 Aar
Kasserer og 8 Aar Formand. Er Formand for Borgerforeningen.

SPJALD-AFDELINGEN.
Afdelingen i Spjald begyndte i 1918. Arbejdet blev til at begynde med be
stredet af Gaardejerne N. Chr. Søndergaard og Chr. Andersen. I 1929 tilkom
yderligere Træhandler Niels Tang, og endelig har Gaardejer Mads Næsgaard,
der er Formand for Bankens Bestyrelse, deltaget i Arbejdet.
N. Chr. Søndergaard er født i Muldbjerg i Hover 8. April 1866. Kom tidlig
ud at tjene. Lærte senere Tømrerhaandværket. Rejste til Amerika 1888, var

Niels Chr. Søndergaard

Chr. Andersen
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hjemme og blev gift 1892, rejste med Hustruen til Amerika, kom hjem og over
tog Hustruens Fødegaard i Brejning 1901, var derefter Landmand i 30 Aar.
Chr. Andersen er født i Ølstrup 26. Novbr. 1871. Uddannet ved Landvæsen,
Elev paa Vejstrup Højskole 1898, Gaardejer i Randbæk i Brejning siden 1900,
Sognefoged siden 1915, Medlem af Sogneraadet 1909—17 og 1925—33, For
mand i 12 Aar, Kommunalrevisor 1921—25, i Bestyrelsen og Kasserer for Brej
ning Mejeri 1917—29, Kredstaksationsmand for Vest- og sønderjydsk Kredit
forening siden 1928.
Niels Tang er født i Lyne 17. Marts 1893. Arbejdede først ved Landbruget
en Del Aar, tog saa paa Handelsskole i Aarhus, var en Tid hos en Regnskabs
konsulent. Tog fat paa Træhandlerfaget, havde en kort Tid Forretning i Lyne,
og købte endelig i 1925 Forretningen i Spjald.
Formanden for Bankens Bestyrelse, Mads Næsgaard, er omtalt i det foregaaende.

AFDELINGERNE I GRØNBJERG OG ØRNHØJ,
der ligeledes begyndte i 1918, har delvis haft fælles Bestyrelse, idet Gaardejer
Laur. Sinkjær siden Begyndelsen har haft Ledelsen baade i Grønbjerg og Ørn
høj (i Begyndelsen en Dag ugentlig hvert Sted, nu tre Dage hvert Sted) under
Medvirkning af i Grønbjerg: Gaardejer Jens Kristensen, senere ogsaa Gaard
ejer Ole Østergaard, og i Ørnhøj: Gaardejer Thomas Enevoldsen Nedergaard og
efter hans Død Købmand J. P. Pedersen.
Laurids Sinkjær er født i Sinkjær i N. Omme 12. Marts 1866. Ejer af Gaar
den Sinkjær siden 1892. Medlem af og Kasserer for Sogneraadet 1898—1904,

Laur. Sinkjær

Jens Peder Pedersen
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Bestyrelsesmedlem og Kasserer for Grønbjerg Mejeri 1904—10 og 1912—16,
Formand for Hjælpekassen 1917—21, Vurderingsmand til Ejendomsskyld 1905
—09, Bestyrelsesmedlem og Kasserer for Grønbjerg Elektricitetsværk i 4 Aar, i
Bestyrelsen for Grønbjerg Lægebolig, Kommunalrevisor fra 1904.
Jens Kristensen er født i Hover den 11. Aug. 1873 (Broder til Folketings
mand Kr. Kristensen, der en Tid var Medlem af Bankraadet), uddannet ved
Landbrug, Elev paa Ryslinge Højskole 1895—96, Ejer af Gaarden Grønbjerggaard siden 1901, Medlem af Sogneraadet 1912—17, af Skolekommissionen fra
1912, af Menighedsraadet 1903—16 og siden 1922, af Bestyrelsen for Grønbjerg
Mejeri 1904—06 og Formand for Grønbjerg Venstrevælgerforening 1926—31.
Angaaende Ole Østergaard, der er Medlem af Bankens Repræsentantskab, og
Thomas Enevoldsen Nedergaard, der var Medlem af Bankraadet til sin Død
1930 maa henvises til det foregaaende.
Jens Peder Pedersen, der har været Medbestyrer af Ørnhøj-Afdelingen siden
1930 er født i Fly Sogn den 8. Decbr. 1871 og uddannet ved Landbrug til 26
Aars Alderen, men har derefter været Uddeler i Vroue Brugsforening i 7 Aar,
Uddeler i Balling Indkøbsforening i 5 Aar, Uddeler i Stoholm Brugsforening i
V4 Aar, Købmand i Roslev fra 1909 i 8 Aar, Købmand i Ørnhøj fra 1917 i 2V2
Aar, drev derefter Engrosforretning i Ringkøbing 3/4 Aar, Gaardejer i Lundgaard, N. Felding, fra 1921 i i3/4 Aar, derefter igen i Ringkøbing V2 Aar og
endelig Købmand i Ørnhøj Stationsby siden 1923.
Er Bestyrelsesmedlem og Kasserer for Borger- og Haandværkerforeningen og
for Skytteforeningen i Ørnhøj.

Jens Bukholt

LEM AFDELINGEN
begyndte ogsaa i 1918. Følgen
de Mænd har deltaget i Arbej
det i Aarenes Løb: Jens Buk
holt, Julius Hansen, Julius An
dersen og Morten Andersen. Af
disse er Jens Bukholt og Julius
Andersen afgaaet ved Døden,
medens de nu fungerende er Ju
lius Hansen og Morten Ander
sen. Desuden har Formanden
for Bankens Repræsentantskab,
IO8

Julius Hansen

Landstingsmand Mads Degnbol,
Lem, i den senere Tid deltaget
i Arbejdet i Lem-Afdelingen.
Gaardejer Jens Bukholt, Ny
Bjerg, Lem, var født i Stadil
1874. Han gik i Skole hos J.
C. Christensen og kom som
Dreng jævnlig i Jens Sivert Ni
elsens Hjem. Begge disse Mænd
omtalte han altid med stor
Varme og Kærlighed. Selv var
Morten Andersen
Jens Bukholt fra Naturens
Haand virkelysten, hjælpsom og tjenstvillig. Han vilde altid gerne arbejde i
det godes Tjeneste, og han gjorde et godt Arbejde for Banken og i Mejeri, Brugs
forening og Sogneraad og maaske især som Formand for Lem Elektricitetsværk,
hvilket Hverv sikkert under Krigsaarenes Vanskeligheder var besværligt nok.
Jens Bukholt afgik ved Døden 28. Oktbr. 1929.
Gaardejer Julius Hansen, Bækbogaard, Dejbjerg, er født i Ansager Sogn ved
Varde 1866. Kom som ung til Mejeribruget og virkede som Bestyrer af Andels
mejeriet Kjærgaard ved Lem St. i en længere Aarrække, til han købte en Gaard
i Dejbjerg ca. 2 km Øst for Lem St. Er Formand for Lem Aktiemølle og har et
indgaaende Kendskab til Egnens Befolkning, hvad der har været ham til god
Nytte som Leder af Lem-Afdelingen.
Gaardejer Julius Andersen, Lem, hvis Arbejde for Banken blev af altfor kort
Varighed, var født i Lem 1879. Han hørte til en af Sognets ældste Slægter. Kom
som ung paa Vestbirk Højskole og tog senere virksom Del i Skytte-, Gymnastikog Ungdomsbevægelsen i Sognet. Var en Tid Købmand og Brugsforeningsud
deler, men Landbruget havde hans største Kærlighed, hvorfor han købte en
Gaard i Nørby, Lem, som han drev godt. Var tillige Medlem af Sogneraad og
Menighedsraad. Afgik ved Døden 11. Oktober 1935.
Morten Andersen er født i Ølstrup 1885 og har i en Aarrække været Køb
mand ved Lem St.

LER VANG-AFDELINGEN
begyndte ganske smaat den 16. Oktbr. 1930 i Ølstrup Mejeriby. Omsætningen
er steget i Aarenes Løb, men vil næppe nogensinde kunne blive meget stor, da
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Niels Husted

Jens Søe

Anders Krogh

Ølstrup er et lille Sogn og tilmed ligger saa nær ved Ringkøbing, at Folk ofte
ordner deres Bankforretninger, naar de kommer til Byen.
Til at bestyre Afdelingen antoges Gaardejerne Niels Husted og Jens Søe, og
da den førstnævnte afgik ved Døden i 1933, kom i hans Sted Anders Krogh.
Niels Husted var født paa »Juelseje« i Ølstrup 18. Oktbr. 1881. Overtog ret
ung sin Fødegaard paa Grund af Faderens tidlige Død. Blev Medlem af Sogneraadet, af Bestyrelsen for Ølstrup Mejeri og for Ølstrup Andelsmølle, hvor han
var Kasserer. Han udførte sit Arbejde ved Banken med Trofasthed, Interesse og
stor Punktlighed, og han var tillige god til at forhandle sig tilrette med Folk.
Men i 1933 maatte han lade sig underkaste en svær Operation, efter hvilken han
kom hjem hen paa Sommeren, men Kræfterne ebbede ud, og den 7. Aug. 1933
afgik han ved Døden.
Jens Søe er født paa V. Brostrupgaard i Ølstrup den 15. Juni 1883. Var i sin
Ungdom en Del ude at se sig om, bl. a. i Norge og Amerika. Overtog 1911 Fødegaarden. Har en Tid været i Sogneraadet og er Formand for Brugsforening og
Andelsmølle m. m.
Anders Krogh er født i Brejning 7. Maj 1862. Købte 1892 »Lille Juelseje« i
Ølstrup, som dengang var i en daarlig Forfatning; men han sled i det og fik det
hele i en anden Stil. Har faaet ikke mindre end 3 Sølvbægere m. m. for Læplant
ning. Har været Medlem af Sogneraadet og Bestyrelserne for Mejeri og Brugs
forening m. ,m. Medlem af Menighedsraadet 1903—34, de sidste 14 Aar For
mand.

110

AFDELINGEN I KLOSTER
En Afdeling i Kloster, Holmsland, blev aabnet i
1934Den bestyres af Gaardejer, Sognefoged Chr. Enggrob Christensen i Forening med Gaardejer N. Chr.
Juelsgaard, der er Medlem af Bankens Bestyrelse.
Chr. Enggrob Christensen er født i Nysogn 25. De
cember 1886. Uddannet ved Landvæsenet, Elev paa
Ollerup Højskole 1907—08, Gaardejer i Pugflod, Ny
sogn, 1917, Sognefoged 1929, Medlem af Sogneraadet
Chr. Enggrob Christensen
(Kasserer) 1933.
Angaaende N. Chr. Juelsgaard maa henvises til, hvad der er meddelt i det
foregaaende under Omtalen af Bankens Bestyrelse.

HVIDE SANDE-AFDELINGEN.
Bankens yngste Afdeling blev aabnet 1934 i den opvoksende Fiskerby Hvide
Sande.
Vaadbinder 1. Iversen blev antaget til Bestyrer; Fisker og Hjælpelods Tho
mas Fjord skulde være Medhjælper. Den første Kontordag var den 19. Maj 1934,
og Hovedkontoret i Ringkøbing havde lovet, at en af dettes Personale, Assistent
Vagn Mikkelsen, skulde komme og yde Vejledning med Hensyn til det regn
skabsmæssige. Dette skete ogsaa; men den første Kontordag var der ikke andet
at bogføre end: Modtaget fra Hovedkontoret 5000 Kr. Derudover intet; thi Af
delingen var endnu ikke gaaet ind i Folks Bevidsthed. Men efterhaanden kom
der Kunder, og I. Iversen, der er en hjælpsom og menneskevenlig Mand ekspe
derede dem ikke blot de 2 Timer Lørdag Eftermiddag, da Kontoret skulde være
aabent, men næsten til enhver Tid, og Lørdag Eftermiddag blev saa Regnskabet
ordnet for hele Ugen. Hvide Sande ligger jo vestligst i Bankens Opland, og den
er vokset op med en lignende Fart som Nybyggerbyerne i »det fjærne Vesten«,
men endnu har Afdelingens Mænd dog ikke staaet overfor noget »Hånds up«
eller deslige. Alligevel fik Th. Fjord en Dag i Kontortiden en Overraskelse, der
næsten ikke kunde være større, idet Iversen sagde til ham i Samtalens Løb, at
han havde tænkt at rejse sin Vej lidt. Hvorhen da? Jo, han havde i Sinde at sætte
sig ind i Fiskeriforholdene ved Sydamerikas Kyst, specielt paa Galapagos-Øerne,
og hvis hvis han syntes tilstrækkelig godt om Forholdene, blev han maaske derovre.
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Iver Iversen

Thomas Fjord

Jens Knudsen

Det var ellers ikke saa lidt, sagde Fjord, hvad saa med Banken? Ja, vi maa jo se at
finde en anden Mand til Banken, sagde Iversen. Og han mente ogsaa at kunne
skaffe en saadan. Han havde nemlig som Medhjælper og Kompagon i sit Vaadbinderi en dygtig og paalidelig Mand, Jens Chr. Knudsen, som han mente vilde
være vel egnet til at overtage hans Post, og det blev da ogsaa denne Mand, som
afløste I. Iversen, da denne og Hustru afrejste til Galapagos den 16. Juni 1935.
Bankvirksomheden er vedblevet at gaa i samme Gænge, efter at Iversen er rejst,
Omsætningen er stigende, og det kan med Bestemthed siges, at Befolkningen ved
Hvide Sande er veltilfredse med Afdelingens Virksomhed.
Angaaende de nævnte 3 Mænd kan oplyses:
Iver Iversen er født i Strandgaard, Gammelsogn, den 13. Jan. 1884. Drev
Fiskeri paa Ringkøbing Fjord til han som 18 aarig rejste til Esbjerg, hvorfra
han tog paa Nordsøfiskeri med søgaaende Kuttere. Da han var 23 Aar fik han
selv Kutter, som han fiskede med til 1920, da flyttede han hjem til Holmsland,
hvor han fik Fødegaarden som han moderniserede en Del, men ved April 1931
flyttede han til Hvide Sande, hvor han byggede Hus og startede et Vaadbinderi,
som han drev, til han begav sig ud paa sin Ekspedition til Galapagos-Øefne.
De sidste Efterretninger fra ham og Hustru gaar ud paa, at han ikke agter at
forblive i Sydamerika, men kan ventes at ville komme tilbage.
Thomas Fjord er født 15. Marts 1892 i N. Lyngvig, hvor han er vokset op, og
hvor han drev Fjordfiskeri, til han i 1912 flyttede til Esbjerg, hvor han fiskede
med søgaaende Kuttere til 1916, da købte han en lille Ejendom i Klegod og drev
Fiskeri herfra, til han 1933 flyttede til Hvide Sande og blev ansat som fast
Hjælpelods ved Hvide Sande Lodseri og Opsynsmand ved Hvide Sande Red
ningsstation.
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Jens Chr. Knudsen er født 7. Aug. 1907, Søn af en Fisker, opvokset i Veiling,
hvor han drev Bundgarnsfiskeri i Ringkøbing Fjord, til han 1934 flyttede til
Hvide Sande, hvor han blev Iver Iversens Kompagnon og Medejer af hans
Vaadbinderi, som han drev videre, da Iver Iversen begav sig ud paa sin ovenfor
omtalte Ekspedition til Galapagos-Øerne.
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STATISTIK

RINGKJØBING LANDBOBANKS
REGNSKAB FOR AARET FRA 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 1887
Banken begyndte sin Virksomhed den 1. Juli 1886, hvilken for Halvaaret til 31. Decbr. inci.,
efter at der var beregnet Aktionærerne 4 pCt. p. A. af den indbetalte Kapital, gav til Resultat
et Underskud af 432 Kr. 71 Øre, som forlods dækkes af Overskuddet i 1887, se Gevinst og Tab.
GEVINST OG TAB

UDGIFT:
Underskud fra 1886 ....................................
432 71
Kurstab paa Fonds ........................................
223 23
Omkostninger:
Salær til Kommissionærer .....................
330 »
Lønninger, Husleje, Brændsel, Belysning,
Kontorudgifter, Porto etc................... 3,590 21
Balance, Overskud ........................................ 3,107 59
som fordeles saaledes:
Aktionærerne 3 pCt............... 2,100 »
Reservefonden ...................... 1,000 »
Overgaar til næste Aar ....
7 59

3,107 59

INDTÆGT:
Diskonto og Renter:
Overført fra forr. Aar.......... 1,635 68
I Aaret er indvundet ............. 10,529 45
12,165 13
fragaar udbetalte Renter til Aktionærerne
for 1886 ...............
910 16
do. af Indlaan og Folio 5,412 84
do. af Diverse, Kroner . 267 12
----------------- 6,590 12
5,575 01
4- forudbetalte Renter og Diskonto 1,306 69
4,268 32
Provision ....................................................... 2,829 38
Avance paa Mønt og Veksler i fremmed
Mønt .......................................................
586 04

7,683 74

7,683 74

BALANCE

AKTIVER:
Kassebeholdning .....................................
Debitorer i løbende Regning .................
Fondsbeholdning .....................................
Udlaan mod Haandpant.........................
Veksler i Sterling Lstr. 54 8 11 .............
Veksler i Dollars Doil. 40 .....................
Veksler i Kroner ....................................
Protesterede Veksler................................
Etablerings- og Inventarie-Konti .........

16.194
15,680
30,424
17,976
982
152
193,706
457
2,037

23
43
»
»
74
»
90
94
48

PASSIVER:
Aktiekapital ............................................
Indlaan .....................................................
Indlaan paa Folio..................................
Forudbetalte Renter...............................
Diverse Kreditorer...................................
Overskud ........

277,611 72

70,000
179,826
6,264
1,306
17,106
3,107

277.611 72

Direktionen for Ringkjøbing Landbobank, den 30. Januar 1888.
J. S. Nielsen.

Gr. Nielsen.

»
91
19
69
34
59

M. P. Kamp.

Chr. Thomsen.
M. Pedersen.

AKTIESELSKABET RINGKJØBING LANDBOBANKS
DRIFTSREGNSKAB FOR AARET 1935
INDTÆGT:
Diskonto af indenlandske Veksler..........
64,914 98
Renter af Panteobligationer og Udlaan.. 270,304 68
Renter af Kassekredit og Konto-Kurant
m. v...................................................
129,423 69
Renter og Udbytte af Obligationer og
Aktier ................................................
110,945 44
Renter af Tilgodehavende i Udlandet og
Avance paafremmed Mønt m. v...........
624 36
Provision ..................................................
20,895 49
Andre Indtægter ....................................
325 00
Indgaaet paa tidligere afskrevne For
dringer ..............................................
3,032 59
Overførsel fra forrige Aar .. 94,925 87
do. fra Fondsreserve ............. 10,000 »

Rente af
Rente af
Rente af
Banker

UDGIFT:
Folio ........................................
Indlaan ....................................
Konto-Kurant, til indenlandske
og Sparekasser m. v................

23,831 08
320,527 66

22,452 81

Omkostninger:
a. Honorar m. v. til Repræsen
tantskab, Bestyrelse og Re
visorer ......................... 9,092 »
b. Lønninger til Direktion og
Personale ....................... 81,941 »
c. Skatter og Afgifter ......... 10,639 11
d. Pensionsudgifter ............... 5,521 90
e. Husleje, Belysning, Opvarm
ning, Rengøring m. m. . .. 4,885 79
f. Kontorrekvisitter og andre
Udgifter ....................... 19,360 61

104,925 87

131,440 41
Afskrivninger:
a. For Tab paa udestaaende
Fordringer ................... 23,945 47
b. Obligationer og Aktier .. 102,559 75

126,505 22
Til Disposition ..................... 80,634
fordeles i Henhold til Vedtægtens §
saaledes:
Aktionærerne 6 pCt............. 36,000
Tilskud til forskellige For
eninger med almennyttige
Formaal .......................... 3,375
At overføre til næste Aar .. 41,259

92
12

»

»
92
80,634 92

705.392 10

u8

705,392 10

STATUSOPGØRELSE DEN 31. DECEMBER 1935
AKTIVER:
Kassebeholdning ......................................
Indenlandske Banker (Indskud).............
Indenlandske Obligationer og Aktier:
a. Stats- og Kommuneobli
gationer o. lign....... 1,279,548 »
b. Kreditforeningsobligatio
ner ........................... 1,012,132 25
c. Hypotekforeningsobliga
tioner ......................
»
»
d. Partialobligationer o. lign.
7,760 »
e. Børsnoterede Aktier ...
57,622 »
f. Andre Aktier ...............
16,875 »

127,702 44
380,039 43

2,373,937 25
Panteobligationer ....................................
176,034 92
IndenlandskeVeksler ............................... 1,457,753 20
Udlaan .................................................... 5,260,199 37
Kassekredit .............................................. 2,089,452 68
(Under Udlaan og Kassekredit er dep.
egne Aktier nom. 30,000 00).
Konto-Kurant (Indenlandsk Regning) ... 131,425 81
Forskellige Debitorer ..............................
1,110 40
Faste Ejendomme .......................... :....
244,500 »
Tilgodehavende Renter .........................
40,595 38

PASSIVER:
Aktiekapital ............................................. 600,000 »
Lovmæssig Reservefond ......................... 700,000 »
Andre Reserver:
a. Delcrederefond .................
350,000 »
b. Fondsreserve ................ 150,000 »
c. Udbyttereguleringsfond
75,000 »
575,000 »
Folio-Konto.............................................. 457,576 07
Konto-Kurant (Indenlandsk Regning) . .. 230,808 59
Indlaan paa Bankbog m. v. med kortere
Opsigelsesvarsel end 1 Maaned .......... 1,100,520 67
Indlaan paa 1 Maaned eller længere Tid 7,784,211 40
Indenlandske Banker og Sparekasser:
a. Indskud fra Sparekasser 246,433 03
b. Kreditter og Laan i
Banker ..................... 442,755 87
689,188 90
6,984 94

Forskellige Kreditorer .............................
Udbytte-Konto:
a. Ikke hævet Udbytte fra
tidligere Aar ............... 2,220 »
b. Udbytte for Aaret 1935:
pCt....................
» »

2,220 »

Forudbetalt og skyldig Rente og Dis
konto .....................................................
Konto for skyldige Skatter.....................
Gevinst- og Tabs-Konto ............................

52,26639
3,339 »
80,63492

12,282,750 88

12,282,750 88
Ringkjøbing, den 11. Januar 1936.

Bestyrelsen:
Mads Næsgaard.

Direktionen:

N. Chr. Juelsgaard.

M. Mikkelsen.

R. Nissen.

Kristian Olesen.

Undertegnede Revisorer har i Henhold til Bankens Vedtægter og Bankloven gennemgaaet
foranstaaende Regnskab og fundet det i Overensstemmelse med Bankens Bøger samt konstateret
de opførte Beholdningers Tilstedeværelse.
Ringkjøbing, den 23. Januar 1936.
F. K. Erlang.

]. J. Jacobsen.

M. Glytting, statsaut. Revisor.

OVERSIGT OVER BANKENS VÆKST OG UDVIKLING GENNEM AARENE
Regnskabsaarene

Aktiekapital

Reserve-, Delcredere- og Fonds
reserve (inkl. Anp.
i Regnskabsaarets
Udbytte)

Indlaan

Folio

Samlet
Indskud

Netto
Overskud

Udbytte

Totalomsætning
i Regnskabs
aarene

1.

1. Juli 1886 til 31. December 1887

70,000

1,000 00

176,826 91

6,264 19

181,091 10

3,107 59

3

3,151,161 62

5.

1. Januar til 31. December 1891 ..

70,000

7,365 87

525,077 08

15,944 67

541,021 75

9,410 91

6

6,071,616 32

10.

1.

—

- 31.

—

1896 ..

70,000

39,464 23

794,894 47

14,044 68

808,939 15

7,153 71

5

8,300,492 88

15.

1.

—

- 31.

—

1901 ..

100,000

60,035 46

941,435 31

8,618 24

949,054 24

17,217 66

5

10,792,500 00

20.

1.

—

- 31.

—

1906 ..

100,000

113,834 26

1,651,007 31

25,904 60

1,676,911 91

18,382 26

5

23,170,100 00

25.

1.

—

- 31.

—

1911 ..

100,000

190,072 80

2,997,302 52

37,439 39

3,034,741 91

21,267 55

5

48,826,912 69

30.

1.

—

- 31.

—

1916 ..

300,000

300,000 00

6,542,070 81

68,199 00 6,610,269 81

95,532 69

6

113,527,695 15

246,596,282 63

35.

1.

—

- 31.

—

1921 ..

600,000

550,000 00 12,035,557 16

541,323 14 12,576,880 30

258,356 21

6

40.

1.

_

. 31.

—

1926 ..

600,000

900,000 00

9,690,291 53

765,404 46 10,917,837 32

114,102 05

6

198,724,389 13

45.

1.

—

- 31.

—

1931 ..

600,000

1,000,000 00 10,567,755 71

367,106 40 11,471,536 92

6

192,003,943 17

46.

1.

—

- 31.

—

1932 ..

600,000

1,013,300 00 9,433,455 80

1,199,887 47 11,219,226 57

132,977 70

6

158,001,798 70

47.

1.

—

- 31.

—

1933 ..

600,000

1,165,000 00

8,824,223 73

657,032 71 10,039,130 10

264,178 33

6

167,523,167 17

48.

1.

—

- 31.

—

1934 ..

600,000

1,210,000 00

8,892,717 28

751,138 09 10,373,075 01

87,412 12

6

225,337,743 64

49.

1.

—

- 31.

—

1935 ..

600,000

1,200,000 00

8,884,732 07

457,576 07

6

224,280,290 64

9,819,549 76

»

»

»

»

NOGLE NOTER OG BEMÆRKNINGER
(der muligvis godt kunde have været undværet)
i. Kært Barn har mange Navne. Dette gæl
der baade om Penge, Brændevin og mange
andre Ting. I Tidsskriftet »Dania«, VI, 1899
skrev H. F. Feilberg om »Den fattige Mands
Snaps« og opregnede en rent utrolig Mængde
Benævnelser baade paa selve denne Vædske
og paa den Tilstand, man kommer i, naar
man indtager rigelig meget af den. Og samme
Sted meddeles 71 svenske Udtryk for Fuld
skab hidrørende fra Prof. Axel Kock, men
dette er kun et meget ringe Antal i Sammen
ligning med, hvad Feilberg kunde opregne —
hvad enten nu Drukkenskaben virkelig har
været saa meget større i Danmark end i Sve
rige, eller Grunden blot er den, at Feilbergs
Efterforskning har været grundigere og ihær
digere.
Ofte har jeg tænkt, at det kunde være
meget interessant, om en kyndig Mand paa
lignende Maade vilde optegne og forklare
alle de mange mere eller mindre mærkelige
Betegnelser og Udtryk, man har for Penge.
Af nærliggende og gode Grunde skal jeg ikke
forsøge herpaa, men kan dog ikke helt lade
være at nævne nogle saadanne. De er ingen
lunde specielt vestjydske, men for største De
len snarest af københavnsk Oprindelse. Nogle
af dem er let forstaaelige, andre mere dunkle
og ubegribelige, adskillige ganske morsomme.
Ordet Mammon er bibelsk-aramæisk og be
tyder Ejendom, Skat, Rigdom. Moneter kom
mer af latinsk moneta, Mønter, der har sin
Oprindelse fra, at der i det gamle Rom var

Møntsted i eller ved et Tempel for Gudinden
Juno med Tilnavnet Moneta. En Døjt, en
Søsling (Sechsling), en Styver er Navne paa
udenlandske Smaamønter. Man siger Knapper
paa Grund af Pengestykkernes Facon, og Kr.
læser man som Krus. Saa er der Ord som Syle,
Søm, Spir (Spiger?), Grunker, Gryn, Gysser,
Skejser, Stakater. Det sidste Ord skal maaske
henlede Tanken paa Dukater, Mønter, der
først blev prægede af en Hertug (Duca) i
Apulien. Mandehoveder kaldes Mønter med
Regentens Portræt paa. I Vestjylland kan man
forøvrigt høre Folk sige »Kongens Portræt«,
naar man mener en Tokrone. En Plovmand
er en af de Pengesedler, hvorpaa man ser af
bildet en Mand, der pløjer. En Tikal betyder
maaske blot en Tikroneseddel, men forøvrigt
er der en siamesisk Møntenhed, der hedder
Tikal! Og Udtrykket »ikke en Reje« — mon
det skulde have noget at gøre med den bra
silianske Mønt Rei, der er saa minimal, at der
næppe eksisterer eller regnes med enkelte Reis,
men derimod med Milreis (1000 Reis). En
Klink betyder vel en Kobbermønt, fordi man
brugte saadanne til at spille Klink med. Man
taler om at have noget til bedste, noget paa
Kistebunden eller Bommelommer. Kontante
Penge kaldes Kontanter, det rene Væsen, de
stærke. Det sidste Udtryk svarer forøvrigt til
det latinske »Nervus rerum gerendarum« (det
der giver Styrke til at udrette noget), hvormed
ogsaa menes Penge. Selve Ordet Penge er sam
me Ord som tysk Pfennig, engelsk Penny,
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vistnok i Slægt med Ordene Pande og latinsk
patina, der betyder Plade, Tallerken, Skaal.
— Der findes et gammelt Ord for Ejendom,
der gaar igen i de forskellige indoeuropæiske
Sprog, og som tyder paa, at den fælles Op
rindelse til disse Sprog maa søges hos Hyrde
folk. Det er nemlig oprindelig ensbetydende
med Kvæg, som var disse Folks eneste For
mue og eneste Betalingsmiddel, men gaar efterhaanden over til ogsaa at betegne anden
Formue. Paa Oldindisk hedder de pasu og paa
Latin pecus, Kvæg, hvoraf peculium, Formue,
jfr. pekuniære Forhold. I de gotisk-germanske
Sprog ændres p til f (overensstemmende med
de Lydforskydningslove, med Hensyn til hvis
Erkendelse de store danske Sprogmænd Rask
og Karl Verner har været i allerførste Ræk
ke), saa at man f. Eks. faar Angelsaksisk feoh,
Oldtysk fihu, nordiske Sprog fæ, der ligele
des snart kom til at betyde baade det »gan
gende Fæ« og Liggendefæ.
2. Selv med den største Fare for, ja med
sikker Udsigt til at blive for vidtløftig og
komme altfor langt ud, kan jeg ikke slippe
dette interessante og uudtømmelige Emne:
Jydernes, specielt Vestjydernes, økonomiske
Sans, uden at berette nogle faa karakteristiske
Smaatræk:
Jeg har selv kendt en Husmand paa Ring
købing Mark, som ved sin Kones Død er
hvervede sig den fornødne Gravplads baade
til hende og sig selv paa Ringkøbing Kirkegaard, men som ikke kunde lide, at den ene
Halvdel skulde ligge unyttet hen til hans
Død, og som derfor dyrkede Kartofler paa
den.
Om den gamle Henriksen, der var Degn i
Vejrum for 100 Aar siden, er der fortalt mig
følgende af en, der har kendt ham: Man
brugte dengang at aflevere Højtidsofferet til
Præst og Degn indpakket i et lille Stykke
Papir, den saakaldte Offerseddel, og det sy
nes overalt at have været en fast Skik —
maaske var det for, at der ikke skulde ske
Forveksling — at man om Præstens bandt

en sort, om Degnens en hvid Traad. Gennem
mange, mange Aar samlede den gamle Degn
denne Traad, bandt den sammen og fik tilsidst vævet et Haandklæde deraf. Og dette
var ikke for at skaffe sig en Kuriositet; det
var en alvorlig ment økonomisk Foranstalt
ning !
Angaaende Handelstalent fortæller Goldschmidt i sin »Hederejse« (1867) om en Mand,
der dog aabenbart maa have været ualminde
lig talentfuld, at han en Gang havde solgt en
Stud, men straks efter gik det op for ham,
at det ikke var nogen god Handel, han hav
de gjort, og saa siger han til Køberen: »Jeg
kommer i Tanker om, at jeg burde maaske
have sagt om Studen, at den kan ikke altid
p....,« hvorpaa Køberen giver sig til at tage
paa Vej med det Resultat, at man enes om,
at Handelen skal gaa tilbage. Men da der er
blevet Enighed herom, siger Sælgeren: Det
kan du heller ikke altid!
Om de Jyder, der vandrede om og solgte
Uldvarer, paastaaes, at de ofte benyttede den
Metode at sige: Naar du tager saa eller saa
mange Stkr., skal du faa dem for saa eller
saa meget, hvorefter de hen til Køberen ka
stede en Pakke eller Bunke, der indeholdt et
Stk. mere end det Antal, Handelsmanden
nævnede. Køberen tæller efter, lægger Mær
ke hertil, tror at Handelsmanden har talt
fejl, og skynder sig derfor at slaa til i den
Tanke derved at gøre en god Handel. Men
Handelsmanden har selvfølgelig været fuld
stændig klar over Antallet og har forlangt en
Pris, der svarede dertil! —
Fra min Barndom erindrer jeg, at man i et
vestjydsk Sogn havde faaet en ny Præst. Jule
træ var dengang noget, der var ukendt paa
Landet, men den velmenende Præst fik ar
rangeret et Juletræ i Skolen for Sognets Børn,
og ikke nok hermed, hvert Barn skulde have
en lille Gave. Da disse Gaver var af forskel
lig Værdi og Beskaffenhed, skulde de for
deles ved Lodtrækning. Der var nogle enkelte
Salmebøger, men de fleste Gaver var mindre,
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f. Eks. Tillæget til den da anvendte Salmebog.
Men aldrig saa snart var Fordelingen sket,
før Børnene begyndte at drøfte og taksere
hinandens Gaver — den der har kostet saa
meget og den saa meget — og at bytte og
handle! Præsten var rystet; det havde han
ikke tænkt sig Muligheden af, og sligt øn
skede han ikke at være med til oftere. Men
hvis Præsten havde kendt vestjydsk Mentali
tet noget bedre, var han næppe blevet videre
forarget, i hvert Fald ikke i den Grad. I
Skolen handles der med Knapper, Grifler,
Penalhus, Lommekniv og senere med Klokke,
Kasket, Tobakspibe og alt, hvad der kan
handles med. De ældre fortæller om og drøf
ter med Forkærlighed og Interesse de Hande
ler, der sker; intet Under, at de unge faar
Lyst til at handle i en meget tidlig Alder.
For overordentlig mange er Regning et Yndlingsfag i Skolen, og da der i Skolen anven
des megen Tid og lægges stor Vægt herpaa,
opnaas der ofte fortrinlige Resultater.
En Dreng havde faaet en lille Broder og
blev spurgt, om han var glad ved ham. Aa
jo, svarede han, det var han da, endskønt det
»haar skaad’ mæ ølle Tusen« (nemlig Halv
delen af hans anslaaede Arvepart!)
Man har ogsaa kunnet høre Folk som den
ovennævnte brave Præst udtale sig misbil
ligende om, at man bruger Udtrykket »en
gue Mand« til at betegne en velsitueret og
solid Mand, en Mand, der er god for en hel
Del Penge. Hertil kan siges, at dette er nu
engang Sprogbrug, og at et Ord kan bruges i
flere forskellige Betydninger, ser man ogsaa i
andre Sprog, f. Eks. i Engelsk, hvor »poor«
betyder baade fattig og stakkels, medens »for
tune« betyder baade Formue og Lykke.
løvrigt bør fremhæves, at der i Vestjyl
land fandtes en Handelsaand, der i visse
Maader var særdeles stræng. Enhver, der vil
handle, maa ganske vist være belavet paa at
blive »passende snydt« og normalt kan man
ikke i saa Fald vente synderlig Medfølelse
eller Sympati; men hvis Forholdet er af den

Beskaffenhed, at Handelen fra den ene Parts
Side er en Tillidssag, og denne Tillid bliver
svigtet eller misbrugt af den anden Part, da
er dette skammeligt og utilgiveligt. En Mand
har fortalt mig, at da han gik i Skole, var
der en Gang en Dreng, der lavede en Tom
bola. Hovedgevinsten skulde være en »Svane
kniv«; men man fik Mistanke om, at denne
Gevinst slet ikke eksisterede,, og at hans
Tombola altsaa ikke var »rele«. Man op
købte saa alle hans Lodsedler og konstaterede,
at denne Gevinst ikke var bleven udtrukket,
hvorefter man tog Svindleren afsides og gav
ham alle de Tærsk, der kunde ligge paa hans
»Bælle«.
3) Et Eksempel paa Ironi: Jeg rejste i To
get med nogle Handelsmænd, et Par ældre og
en yngre. En af de ældre siger til den yngre:
Ak ja, hvem der endda havde saadan en An
sigt som du har; det vilde a endda gi møj te,
saadan en Ansigt er manne Pæng waer — saa
dan en enfoldig Ansigt!
Et Eksempel paa Selvironi: En Mand ud
taler med Hensyn til en fraværende Tredje
mand følgende: Jow, de er ves — han er
en løjen (laadden) jen — men han er ow aa
en løjen Folkslaw — han er forresten aa mi
Famille. —
Der er jo den Ting ved Selvironi, at man
ved at benytte den viser sig som den, der er
i Besiddelse af aandelig Overlegenhed, idet
man endog er i Stand til at se ned paa sig
selv. Ved selv at kritisere eller sige noget
nedsættende om sig selv, gør man det tilmed
noget vanskeligt eller umuligt for en eventuel
Modstander at gøre Brug af det samme.
Angaaende vestjydsk Bondesind er der iøvrigt af Søren Alkjærsig skrevet en hel Del, der
er højst fortræffeligt, i »Dansk Udsyn« (Tids
skrift udgivet af »Askov Lærlinge«) 1927, S.
i36ff. Det er dog ikke rigtigt at give en
jydsk Bondekone Æren for det bekendte
djærve Svar i en Butik i København, hvor
Konen ønskede at se paa »nåt Ståjsager« (no
get Legetøj), hvortil der blev bemærket: »Den
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gode Kone er nok fra Jylland«, hvilket for
anledigede hende til at erklære: »Ja, a er, og
det takker a Guj for!« Nej det var saamænd
en Kone fra Ringkøbing, endda gift med By
ens rigeste Købmand, Konsul Chr. Husted,
der gav dette Svar, der er et interessant Vid
nesbyrd om, at det jydske Maal paa den Tid,
antagelig i 1860-erne, endnu holdt sig helt
godt i Ringkøbing. —
Endnu en allersidste lille Historie, der fore
kommer mig særlig karakteristisk:
Wolle ligger paa sit Yderste, og Præsten
formaner ham til at tilgive sine Fjender.
Wolle er ogsaa villig til at tilgive dem alle
saa nær som lige ham Pæ Måsen, der en Gang
har snydt ham saa møj skammelig i en Heste
handel. Ham synes Wolle ikke, han kan til
give. Præsten forestiller ham indtrængende,
at det er ganske nødvendigt, at han ogsaa til
giver Pæ Måsen; hvis han ikke vil det, bliver
hans Forsonlighed overfor de andre værdiløs
og til ingen Nytte. Wolle betænker sig længe,
og omsider siger han saa: Ja, saa vil a da telgi
ham åsse, de vil sej, hvis a dør — for hvis
a lowwer, ska de blyw ve de gammel!
4) se P. Storgaard Pedersen: Bidrag til
Hing Herreds Historie og Topografi (1896),
Side 67.
5) samme Skrift, Side 70.
6) samme Skrift, S. 23.
7) se P. Storgaard Pedersen: Borris Semi
nariums Historie (i Hardsyssels Aarbog 1909).
8) Hans Jensen: De danske Stænderforsam
lingers Historie II (1934) Side 620 ff. og sam
me Forfatters Afhandling om Bondecirkulæ
ret i Historisk Tidsskrift 9. R. II, S. 223—29,
jfr. S. 212. Otto Christensen og J. V. Chri
stensen: Den sjællandske Bondestands Spare
kasse gennem 75 Aar (1930), Side 11 ff.
9) Noget af dette Afsnit er hentet fra Tor
kil Baumgarten: Det gamle Horsens og Hor
sens Slægter (Kbhvn. 1925, ikke afsluttet).
10) se Jul. Schovelin: Privatbanken i Kjøbenhavn (Festskrift, Kbhvn 1907) S. 40 ff. og
navnlig Emil Meyers overordentlig fængslen

de og livfulde Skildring »December 1857« i
Værket »Vort Folk i det 19. Aarhundrede,«
redigeret af Vilh. Østergaard, 2. Del, S. 122
(Kbhvn. 1901.)
11) Efter P. Eliassen: Kolding Folkebank
1873—1923. (Kolding 1923.) S. 21.
12) I denne Forbindelse kan erindres om
en jydsk Talemaade: »Wor ejen Hunnd’ ska
ha wor ejen Bien.« I Feilbergs jydske Ord
bog er den betegnet som »vestjydsk«, men
den blev landskendt, ja berømt, da Jens Busk
gjorde Brug af den — ganske virkningsfuldt,
om end vel nok lidt raat eller kynisk. (Pud
sigt nok betyder Ordet kynisk oprindelig
hundeagtigt, idet det kommer af det græske
Kynos, der betyder Hund.) løvrigt forstær
kede Jens Busk den anførte Talemaade no
get, idet han sagde »gnaw wor ejen Bien«,
hvorved han tillige bevirkede, at Sproget blev
beriget med et nyt og senere meget ofte an
vendt Ord: Bengnaveri.
13) De da bestaaende Pengeinstitutter i
Ringkøbing var Ringkøbing Bank og Spare
kassen for Ringkjøbing og Omegn. Landbe
folkningen fandt, at de daværende Ledere af
disse Institutioner var altfor gammeldags og
uvillige til at rette sig efter Publikums Øn
sker. I Ringkjøbing Landbobank blev straks
fra første Færd Tonen paa Kontoret mellem
Kunderne og Ledelsen den jævne borgerlige.
Hvad der faldt ganske naturligt, eftersom Di
rektør J. S. Nielsen jo selv var baade Land
mand og Borger i Ringkøbing og havde en
meget udstrakt Bekendtskabskreds. Han var
en af deres »egne«, og det, at han var blevet
valgt til at lede deres om jeg saa maa sige
»egen« Bank, forandrede ikke i nogen Maade
dette Forhold. Denne venskabelige Omgangs
tone er den samme den Dag i Dag og vil forhaabentlig aldrig forandres.
14) Jeg erindrer at By- og Herredsfuld
mægtig Edsberg, der plejede at anvende en
ret barsk Tone, hvad enten han talte i Spøg
eller Alvor — saa kunde man selv finde ud af
eller selv bestemme, hvilken af Delene, det
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skulde være — engang overfor mig benæv
nede eller betegnede Landbobanken som
»denne væmmelige Socialist- og Venstrebank«,
hvilket formodentlig har moret ham, fordi
jeg dengang — omkring 1900 — var Fuld
mægtig hos Sagfører M. P. Kamp, der sad i
Direktionen for Banken! Edsberg var ikke
dengang, men blev forøvrigt senere, knyttet
til Ringkjøbing Bank som Revisor og Medlem
af Bankraadet.
15) Om Fyens Folkebank, se Klaus Bernt
sens Erindringer II, S. 114 fr., og Sagfører,
Kreditforeningsdirektør Etatsraad Emil Kiørboe: Min Livsskildring (Odense 1925) S. 41 ff.
16) Om Vestjyllands Landmandsbank, se
S. Alkjærsig: Esbjerg Havn og By, II, 1914,
S. 100.
17) Klaus Berntsens Erindringer I, S. 63.
18) Selvfølgelig kan dog ikke heraf sluttes,
at en Bankdirektør helst skulde være uden
faglig Uddannelse. Nej, en saadan Opfattelse
vilde være lige saa taabelig som den, der blev
fremsat paa Enevældens Tid: at en Fyrste
helst ikke skulde lære noget, da dette »kun
tjener til at fordærve den naturlige Vittig
hed« (den medfødte Begavelse). Men fra næ
sten enhver Regel kan der findes enkelte
sjældne Undtagelser, der bekræfter Regelen.
Pudsigt nok synes noget lignende at have væ
ret Tilfældet med ingen ringere end Tietgen!
Ganske vist vilde han godt paa sine ældre
Dage give det Udseende af, at han i Læreaarene i sin Ungdom i Manchester havde haft
Lejlighed til at sætte sig godt ind i engelsk
Bankvæsen, se hans Erindringer og Opteg
nelser udgivne 1904 af O. C. Molbech, S.
32; men efter hans egen Fremstilling synes
dette dog nærmest at have indskrænket sig til,
at han af sine Principaler ret jævnlig blev
sendt hen med Bud i den nærliggende Hey
woods Bank, og at han saa »benyttede Lej
ligheden til at se mig om og sætte mig ind i
det, jeg saa!« Og en af Tietgens daværende
Principaler, der levede længe nok til at faa
denne Tietgens Fremstilling at se, skal have

moret sig meget over, at Tietgens tilbagesku
ende Fantasi saa mange Aar efter virkelig
kunde tillægge den Smule, han paa denne Vis
kan have lært, nogen nævneværdig Betydning
i Forhold til hans senere Indsigt og Viden,
se Jul. Schovelin: Privatbanken i Kjøbenhavn
(1907), S. 36.
19) Under Hensyn hertil kan det maaske
forsvares her at fortælle et Par Træk fra
Thomas Nielsens Barndom i Lem. Allerede
i sin tidlige Barndom var han meget særpræ
get og ejendommelig. Der fortælles, at kort
efter, at en ældre Broder til Thomas Nielsen
var kommen i Skole, sagde Degnen til Mo
deren: »Det er mig en noget aparte Dreng, I
har sendt mig i Skole, Morlil,« hvortil hun
svarede: »Da har a ellers en til der hjemme,
der er endnu meget mere aparte.« Hvormed
hun altsaa sigtede til Thomas. Meget tidlig
viste han politisk Interesse. En Gang, da der
skulde være Valg i Ringkøbing, vilde han
meget gerne have været med Faderen til Byen,
men det kunde han ikke faa Lov til. Mulig
har ogsaa al Plads paa Vognen været fuldt
optaget af Folk, der skulde til Byen og stem
me. Men senere paa Dagen, hvem opdager
Faderen saa i Udkanten af Forsamlingen an
dre end Thomas; Lysten var blevet for stærk,
og paa sine Ben var Barnet løbet den et Par
Mil lange Vej til Byen. Formodentlig maatte
han ogsaa løbe tilbage igen, og mulig har
han faaet »en Lag Tærsk« ovenikøbet. Lige
ledes begyndte han som Barn at optræde som
Folketaler: Staaende paa Kirkegaardsdiget
holdt han Taler og Foredrag for de Kamme
rater, der vilde høre paa ham. Om den store
Sprogforsker Vilh. Thomsen fortælles, at han
endog betalte sine yngre Brødre for at faa
Lov til at lære dem et eller andet mærkeligt
Sprog. Saa vidt gik Thomas Nielsen dog
næppe, for han har næppe haft noget at be
tale med! Hans Barndom og Ungdom var
»stræng og karrig«, og har sikkert begunstiget
den Tuberkulose, der bevirkede, at han ikke
opnaaede nogen høj Alder, men døde 57 Aar
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gi. i 1895. Der er sagt om ham, at han var
af Ydre og Indre typisk Almuesmand og en
ægte jydsk Politiker, sejg og udholdende,
kløgtig og mistænksom. Men der er ogsaa
sagt, at hans Arbejdskraft og Arbejdslyst var
uden Lige, og at hans Indflydelse baade paa
Rigsdagen og blandt Vælgerne var overordent
lig stor. For Herningegnens og Herning Bys
Opkomst var han virksom som ingen anden.
Han opdagede og tog sig en Del af den i sin
Tid meget bekendte Politiker J. K. Lauridsen
ligesom vistnok ogsaa tidligere af dennes
Broder. Den ældre Broder havde han kendt
en Tid, da han en Dag traf den yngre, fik at
vide hvem han var og spurgte ham: Er du saa
lige saa »granner« som din Bror? Hvortil den
ganske unge Knægt svarede: Ja, og endda lidt
til! Et Svar Thomas Nielsen ikke kunde staa
for. Som typiske Udslag af hans Interesse for
Smaafolks Tarv kan nævnes, at han var en
af Hovedophavsmændene til en stor Arbejder
kommission af 1875, og at han i allerførste
Række var virksom for Loven om Oprettel
sen af Husmandskreditforeningerne.
20) Angaaende denne Bygning, se Bogen om
Ringkøbing Haandværkerforening af F. K.
Erlang (1936) S. 58 (med Billede).
21) Af disse Ejendomme blev den ene, nem
lig det lille Hus i Nygade købt af den 84
aarige Fru Schouboe, medens det lille Hus
paa Torvet havde tilhørt Skrædder P. Chri
stensen, der i 1920 døde 94 Aar gammel.
(Om dem begge kan læses i ovennævnte Bog
om Haand værkerforeningen). Erhvervelsen af
Skrædder Christensens Hus havde været paa
tænkt nogle Aar, men havde frembudt visse
Vanskeligheder. Den gamle Mand havde ikke
noget imod, at Banken fik Huset efter hans
Død, men han vilde beholde det saa længe,
han levede. Og han blev som nævnt 94 Aar
gammel!
22) Banken har ikke blot altid kunnet
hjælpe sig selv; men i 1923, da Skjern Bank
var Genstand for en Rekonstruktion, fik den
Støtte fra Ringkjøbing Landbobank, der bl. a.

rediskonterede en Mængde Veksler for den.
23) Man har haft for Skik Aar efter Aar
til Dirigent at vælge den samme Mand. Først
havde man i en Del Aar til Dirigent den an
sete gamle Gaardejer, Sognefoged og For
mand for Ulfborg Sparekasse Laurits Thom
sen, derefter i mange Aar Kreditfor
eningsdirektør P. Noes, Rindom, Redaktør
Chr. Nielsen, Ringkøbing, Niels Bjerg Niel
sen, Rindom, og Mads Næsgaard, Brejning.
Generalforsamlingerne har gerne været ret
godt besøgt, hvad Bankens Ledelse har sat
Pris paa, da man har ønsket, at Befolkningen
skulde interessere sig for Banken og dens Ar
bejde. Derfor har Bankens Ledelse ogsaa fore
trukket at lade Generalforsamlingen selv
foretage Fordelingen af de aarlige Gaver og
Tilskud, da dette bidrager til at forøge In
teressen for Generalforsamlingen.
24) Angaaende dette sidste ganske mærke
lige Fænomen kan iøvrigt henvises til »Bogen
om J. A. K.«, udgivet af Bevægelsens Leder,
Landinspektør Kristiansen, Brande, i Sam
arbejde med Forfatteren Johannes Hohlenberg, og »J. A. K.s økonomiske Kvaksalveri«
af cand. polit. E. Sveinbjørnsson (Kronik i
Politiken 2. Febr. 1935).
25) De 5500 Kr. var af en noget ekstra
ordinær Karakter, nemlig 5000 Kr. til den
sønderjydske Fond og 500 Kr. til Hvide
Sande Udvalget.
26) Heraf 750 Kr. til Cyklestien fra Ring
købing til Søndervig.
27) Heraf 500 Kr. til Staby Efterskole og
500 Kr. til Hvide Sande.
28) Heraf 2000 Kr. til Nationalmuseet.
29) Staby Efterskole 500 Kr. og Hvide
Sande 500 Kr.
30) Heraf 2500 Kr. til »Landeværnet«.
31) Heraf 400 Kr. til Ringkøbing Kirkes
Restaurering.
32) Heraf 200 Kr. til Restaurering af Kir
ken i Sdr. Lem.
33) Heri indbefattet 200 Kr. som efter Be
styrelsens og Direktionens Skøn kan anvendes
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til at støtte Oprettelse af Sognebiblioteker, og
25 Kr. til Hedeselskabet, som det blev ved
taget fremtidig at yde i aarligt Bidrag.
34) Da Banken havde været i Virksomhed i
25 Aar, blev der holdt en stor og vellykket
Fest, hvortil samtlige Aktionærer var ind
budt. Festen blev forøvrigt ikke afholdt paa
selve 25-Aars Dagen, men uvist hvorfor alle
rede 28. Juni 1911. — Ved Festen blev af
sunget en Sang af den fremragende Lejlig
hedsdigter »Amandus« (Købmand Valdemar
Lange). Sangens Forside efterlignede paa en
vittig Maade Bankens Aktiebreve. Et Par af
Versene skal her anføres:
Mel.: En Sekstur, Ak i det lille Ord.

I Lillelunds Ende Kontor vi fik,
Lokalet just ikke ku staa for Kritik,
der var Plads til et Bord
samt en Pult — ej for stor —
og et Kort over Ringkjøbing Fjord;
et Pengeskab der ogsaa stod,
dog sjældent fyldt til Overflod,
tre Stole og et Skrivetøj
og bag Ruden en vissen Levkøj.
Til Kunderne var der kun smaat med Plads,
kom der flere end tre, maatt’ man melde Pas,
men de, som ikke ku* faa Audiens,
ku* i »Gammel Postgaard« drik 01 imens.
Som administrerende Direktør
Jens Sivert jo daglig maatf gøre Honnør,
han vidst’, hvad enhver
omtrent ku’ vær’ værd
fra Stodder til Millionær;
men strakte han sig lovlig vidt
og tilstod ekstra lidt Respit,
fra Pulten bag sin Protokol
fløj Petersen op som en Trold.
Den arme Skyldner ej led det Syn,
fra Brillerne blinked der fæle Lyn,
naar ind i Ho’det paa Synd’ren han sa’:
»Et Laan skal betales paa Forfaldsda’!«

At holde en lignende Fest paa 50 Aars Da
gen kunde der nok være lige saa god Grund

til; men det viste sig, at Sagen frembød me
get store praktiske Vanskeligheder, fordi An
tallet af Aktionærer nu er mange Gange
større end i 1911. Aktiekapitalen er nu 6
Gange saa stor som dengang, og tilmed er
mange af de daværende Aktieejeres Aktier nu
ved Arv spredt paa flere Hænder. Man
maatte regne med en 6—8oo Deltagere i Fe
sten, og en saadan Forsamling vilde man
ikke i Ringkøbing kunne skaffe tilfredsstil
lende Plads til. Og at arrangere en Fest med
Udsigt til, at Deltagerne vilde være helt eller
halvt misfornøjede med den, havde man ikke
Lyst til. I Stedet fremkom saa Tanken om
Oprettelse af en Jubilæumsfond, en Tanke
der synes meget tiltalende, og Forslag herom
vil blive fremsat paa Generalforsamlingen i
193738) Herom kan læses i: Lidt Slægtshistorie,
udarbejdet som Manuskript for Familien af
P. Storgaard Pedersen, Ringkøbing 1893. Jfr.
ogsaa foran S. 17 og Note 5.
39) Foruden andre Kilder er benyttet hans
»Minder, gamle og ny«, som han har ned
skrevet 1901 og tilegnet sine Børn, Børnebørn
og Børnebørnsbørn. (30 Sider, trykt i Ring
købing 1902).
40) Og gik som Regel hver Søndag fra
Dalby til Kerteminde Kirke for at høre ham.
Kold var den første Sognebaandsløser paa
Fyn. Se Klaus Berntsens Erindringer I, (1921),
Side 59.
41) De andre 7 var:
Jens Bertelsen, valgt i Bjerre-Kredsen,
Lærer H. J. Hansen (Sir), Holstebro-Kredsen,
P. Holm, Københavns 5. Kreds,
Henning Jensen, Middelfart,
J. N. Kjeldsen, Randers Amts 3. (Hørning),
C. Ravn, Nykøbing M.
F. Tutein, Nørresundby.
Som man ser næsten udelukkende Folketingsmænd hørende til det forhandlende Ven
stre.
42) M. P. Christiansen erindres som en
Mand, der var uhyre spartansk i sin Levevis;
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menneskelig Forfængelighed fandtes ikke hos
ham, og det pinte og bedrøvede ham, naar
han mødte den hos andre. Der er da sikkert
mange i den nulevende Slægt, som det vil
forundre at høre, at han en Tid var Kammerraad. Men ogsaa kun en Tid; saa frasagde han
sig denne Titel. — Der var en Tid, da det
var sædvanligt, at naar en Mand havde sid
det i Forligskommissionen i 8 Aar, blev han
Kammerraad. I Forordningen af 1795, hvor
ved Forligskommissioner indførtes i Dan
mark og Norge, hedder det udtrykkelig, at
naar nogen med uafbrudt Virksomhed og Ret
skaffenhed har vedblevet at arbejde som Forligelses-Commissarius i 8 Aar, vil Kongen ud
mærke ham som en fortjent Mand med en
passende Rang. I den Anledning blev der ind
stiftet en Medaille til Belønning for at have
siddet 8 Aar i en Forligskommission (det var
en Tid, da man var stærk i at belønne ædel
Daad og til Borgerheld sigtende Virksomhed
med Medailler; der blev endog i 1831 ind
stiftet en Medaille for Opdagelse af ny Ko
meter!), men den blev vist ikke brugt ret
længe; saa blev det almindeligt med en Titel.
— Herved kan forøvrigt bemærkes, at M.
P. C. fik den nævnte Titel allerede af Kong
Frederik den Syvende; paa den Tid kan han
endnu ikke have siddet 8 Aar i Forligskom
missionen, saa det har maaske snarere været
paa Grund af hans Virksomhed som Amtsraadsmedlem, at han fik den.
43) Jeppesen var ikke mindst en glimrende
Fortæller. Han forstod paa yderst virknings
fuld Vis at placere en original eller over
raskende Effekt! Slagfærdig og vittig var han
ogsaa, saa det var ikke helt let at hamle op
med ham i en Diskussion. Landbobankens
Generalforsamlinger var som Regel meget
fredelige, men et Aar var der dog en Mand,
der angaaende et eller andet Punkt havde en

anden Mening end Jeppesen. Jeppesen du
perede ham med en Bemærkning, som han i
Øjeblikket ikke var i Stand til at svare paa.
Men da han var en grundig Natur om end
noget langsom, gik det bagefter op for ham,
at Jeppesens Logik alligevel for en Gangs
Skyld havde været mangelfuld, og han glæ
dede sig til at paavise dette paa næste Aars
Generalforsamling. Den kom, og han begynd
te ogsaa paa sin Paavisning, men saa siger
Jeppesen blot: Hvis jeg har sagt noget Slud
der i Fjor, vil jeg da selvfølgelig ikke staa
ved det i Aar! Og saa følte Manden sig igen
forvirret og opgav at fortsætte.
44) se: Staby Sparekasse gennem 50 Aar
af Jens Kjær (1936).
45) se iøvrigt: Kr. Larsen Vestergaard, en
Livsskildring ved Forstander J. Jeppesen i
Hardsyssels Aarbog udgivet af Historisk
Samfund for Ringkøbing Amt, 1931 (Angaa
ende Kr. L. Vestergaards Navn, da skrev han
selv i de senere Aar vistnok altid Lassen,
ikke Larsen).
Af det, Kr. L. Vestergaard har skrevet, kan
nævnes: Om den gamle Sandflugt i Vestjyl
land (Ringkøbing 1929) og en Fortsættelse:
Mere om den gamle Sandflugt. Endvidere:
Fortidsminder paa Holmslands Klit (i Ringkjøbing Amts Dagblad for 18. Febr. 1931).
46) Angaaende H. Rich kan iøvrigt hen
vises til Bogen om Ringkjøbing Haandværkerforening 1861—1936 af F. K. Erlang.
47) I Kirkebogen staar Pedersen, men selv
skrev han altid Petersen.
48) For 50 Aar siden forslog Penge ganske
vist betydelig bedre end nu. I Aviser fra
1886 ses en Bekendtgørelse, hvori der af
Blaagaard Seminarium (hvis Forstander, den
bekendte Jeppe Tang, var født i Staby) til
bydes Undervisning, Kost og Bolig for ialt
30 Kr. om Maaneden!
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