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FALBEHANSEN

VEJEN SPAREKASSE
1867-1927
EN HISTORISK REDEGØRELSE
VED

SØREN ALKÆRSIG

91)

VEJEN
AKTIESELSKABET CENTRALTRYKKERIET
1927

INDLEDNING
r\anmarks ældste Sparekasse blev oprettet paa Holsteinborg Gods ved
Skjelskør 1810 og den næste i Odense. Begge disse Kasser var,
mærkelig nok, fra først af baade Spare- og Laanekasser. Det alminde
lige vjr nemlig, at de ældre Sparekasser saa stærkt understregede det
filantropiske — og især Sikkerheden for de smaa Sparepenge, — at
man ikke vovede sig til tillige at laane Pengene ud til Nærings
drivende, men fik i Almindelighed, idet „Sparekassen for København og
Omegn“ her havde vist Vej, Statskassen til at tage mod Sparepengene
og forrente disse med 1 pCt. over Indlaansrenten. Ogsaa synes man at
have veget tilbage for det meget besværligere Bogholderi, især da alt det
administrative i de første Aar formentes at skulle gøres saa godt som gratis.
De ældre Sparekasser — Kbhvn. og Omegn 1820, Ærøskøbing
1820 (14 Dage tidligere), Marstal 1S22, Aalborg By og Omegn 1824,
Vejle og Omegn 1827 (Tallet var 1850 37) — var da i egentligste
Forstand ensidige Institutioner og fik foreløbig ikke nær den Betydning,
de kunde have faaet. Deres Tilværelse var overordentlig stilfærdig,
som Livet i Fr. 6. Dage var det, og først noget ind i Fyrrerne sprængtes
denne Indsnævring, idet Kravene om Udlaan i Virksomheder blev paagaaende, samtidig som Staten længe kun med Uvilje havde modtaget
de efterhaanden store Indskud og ogsaa forlængst hat de sat Renten ned,
saa f. Eks. Sparekassen for Kbhvn. og Omegn først maatte sætte Ind
laansrenten ned til 5^2 (fra
pCt.) og siden til 3 pCt. Denne Spare
kasse gik saa over til Udlaan i 1844 og omkring samme Tid de andre,
saa disse Virksomheder fra nu af kan komme til deres fulde Nytte.
(Se bl. a. Festskriftet for Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn
1820— 1920).
En anden Indskrænkning ved disse ældste Sparekasser, men som jo
ogsaa fulgte af den stille og fattige Tid, var, at de alle var By kasser.
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Begge Dele betyder, at de ikke stod i nogen som helst Vekselvirkning
med den jævnere Del af Befolkningen udover at modtage deres Spare
penge, og derfor var de ogsaa ledet helt i Tidens Embeds- og Kontor
stil. Endnu i Fyrrrerne havde København og Omegns Sparekasse kun
aaben et Par Timer om Dagen, hvad der efterhaanden var alt for lidt.
Men Kontoret lukkede ubarmhjertig paa Slaget, om saa Folk stod helt
ud paa Gaden og ventede. Saa kunde man jo gaa hjem, uden at det
dog var sikkert, at man næste Gang var heldigere. Fra en anden
Sparekasse fortælles, at Bogholderen var saadan en elskværdig Mand.
Hans Tiltale til Kunderne var et venligt*. Naa, hvad vil saa De, bitte
Ven ? Det var man ikke vant til dengang. Men kom Kunden nogle
Minuter før Lukketid, saa opfordrede han — stadig lige venlig —
Kunden til at komme igen en anden Gang, selv om denne havde flere
Mil til Byen for det va^ jo klart, sagde han, at de ikke kunde blive
færdige til Lukketid. Og saa vant var Folk til denne Behandling, at
de fandt sig deri og kom igen siden. Men en anden og mere betyd
ningsfuld Følge af, at Kasserne næsten udelukkende havde hjemme i
Byerne og var styret af Byfolk, var, at Landboerne næsten altid blev
nægtet Laan, huis de da ikke havde en formaaende Bymand at støtte
sig til, og det skønt det til dels var deres egne Penge, der stod i Kas
serne. De kunde paa en saadan Anmodning, og det lige til Slutningen
af 60'erne, faa det Svar, at „Kassen haide andet at bruge sine Penge
til“. Bønder og Haandværkere, der skulde laane Penge, maatte saa
laane dem sammen i smaa Summer med den Risiko at faa Pengene
opsagt naarsomhelst og til ubehagelige Tider, — ogsaa fulgte der tit
nogen Afhængighed af saadanne Laan. Der fandtes ganske vist ogsaa
velhavende Bønder og Handelsmænd, som laante Penge ud, men disse
var nærmest Aagerkarle. Der fortælles f. Eks. fra Herningegnen, at
foruden at svare høje Renter fik Skyldneren ofte kun udbetalt 80 eller
90 for hvert Hundrede han blev skrevet for!
Men efterhaanden som baade Bøndernes Selvstændighedsfølelse og
deres Velstand voksede, kunde og vilde de naturligvis ikke finde sig i
en saadan Stilling. Allerede 14—15 Aar efter, at 1. A. Hansen og
hans Fæller havde rejst den sjællandske Bondebevægelse, blev „den
sjællandske Bondestands Sparekasse“ oprettet 1856.
Det blev en
Mærkepæl for de sjællandske Bønder, men ogsaa længere ud i Landet
mærkedes denne Begivenhed. Den Dygtighed og Redelighed, hvormed
„gamle Alberti“ ledede Kassen, den Fremgang den fik og den Tillid
til en saadan Institution, som derved blev skabt, kom i de følgende Aar til
at betyde meget for Landboernes økonomiske Foretagender og især for
Sparekasserne. Dog skulde sligt have Tid til at virke: endnu 1864
fandtes der kun 17 Sparekasser i Landdistrikterne, det var først fra

Vil

den Tid af, at Oprettelsen af Landbosparekasser, navnlig Sognesparékasser, ret tog Fart.
De dybere Aarsager dertil er naturligvis de samme som før blev
nævnt: Selvstændighed og Velstand. De Frigørelseslove, som var en
Følge af Grundloven (Hoveriafløsning, Næringsfrihed m. v.j, betød her
en Del, men endnu langt mere betød de stigende Kornpriser. Disse var
i Gennemsnit i 50'erne 3—4 Kr. højere pr. Td. Korn end i 40*erne,
og da de i 60’erne yderligere steg 1—2 Kr., saa fulgte deraf en Vel
stand, og da navnlig i Gaardmandsstanden, som maaske nok snarere
vilde synes os Fattigdom, men som alligevel var noget i Danmarks
Historie hidtil enestaaende. Indtægterne naaede Tal, som indtil da
mellem Bønder var ukendte^ og Udgifterne var i Forhold dertil kun
smaa, thi den store Nøjsomhed og Arbejdsomhed, man var opdraget
ved — en Følge af de trange Aar efter Landbrugskrisen i 20*erne —
sad de fleste i Blodet, og Skatter, Renter og Folkeløn var foreløbig kun
smaa sammenlignet med Indtægterne.
Betingelserne for Opsparing er da ved den Tid i høj Grad tilstede,
maaske mere end paa noget andet Tidspunkt før eller siden. Men en
Ting er at spare op, og en anden Ting er at betro de sammensparede
Midler til offentlige Institutioner, navnlig Pengeinstituter. I ældre Tid
gemte man, som det ses af Skifterne, Dalerne paa Kistebunden, og
hvad de mindre Summer angaar, havde de fleste, helt til omkring 1870,
ikke nogen anden Sparekasse. Større Summer — det vil sige over en
30 — 40 Da'er — bleu laant ud til en Studepranger eller en anden
Handelsmand, undertiden dog ogsaa til en Bonde eller Haandværker;
Renten var overalt moderat, men i de sidste Tilfælde maatte der ofte
Slægtskab eller i hvert Fald Bekendtskab til, og saa var Laanet endda
lidt af en Naadessag. — At gaa til de offentlige Kasser med sine
Penge var noget nyt for langt de fleste Bønder og Smaafolk og blev
anset for ret voveligt; naar de først var derinde, som oftest i Byen,
saa havde man jo da slet intet Indsende med dem! Ogsaa var der
mere reelle Grunde til at betænke sig. De ældre, ja endog de midaldrende,
huskede godt d*n Tid, da der var Forskel paa „Sedler Sølvværdi“ og
„Sedler Navne værdi* ; nu var Sedlerne ganske vist indløselige med
Sølv, men hvor længe ? Og hvis det gik galt, saa vilde man jo
sikkert faa sine Penge udbetalt i Papir, selv om de var indbetalt i
Sølv, thi nu var Papiret jo det almindelige Betalingsmiddel. Desuden
kunde en saadan Kasse vel gaa fallit ved Uærlighed og paa anden
Maade.
Ja der var mange Betænkeligheder og heller ikke uden Grund,
ikke blot naar man saa tilbage, men, som vi ved, ogsaa om man havde
kunnet se fremad.
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Kun trægt og langsomt gav denne Forsigtighed efter, saa de hen
gemte Midler kom frem og blev til Gavn baade for Ejerne og Lejerne.
Man ser af nedenstaaende Tal, at det først er i første Halvdel af
70’erne at Sparekasserne ret bryder igennem. Det er et Spørgsmaal
om Tillid, kunde man sige. Og naar denne Tillid nu er tilstede,
saa har det to Aarsager. Den ene er en vis lys Stemning, som
hvilede over Bondelandet i hine Aar, maaske i nogen Modsætning til
det øvrige. Denne stammer ikke saa meget fra den vundne Frihed —
hverken den eller Ulykken i 1864 gjorde synderlig Indtryk paa det
jaivne Folk — men mere fra den større Velstand, man efterhaanden
havde naaet. Den gav ganske naturlig en vis Følelse af Sikkerhed
ovetfor Livet og Fremtiden, idet man fornam, at Fortidens Fortrykthed
og Fattigdom var ved at vige. — Men mere betød dog nok den anden
Aarsag til denne Tillid, nemlig at disse Kasser, som man nu skulde
beho en Del af sin Velfærd til, var helt i Befolkningens egne
Hænder, idet langt de fleste af de siden 1864 oprettede Kasser var
Sognesparekasser. Tallene er ikke blot talende, men de er meget
paafaldende: i Købstæderne steg Kasssernes Antal 1864— 74 fra 56
til 86, men paa Landet fra 17 til 253 ! — Her fik da Landbefolkningen,
ligesom Tilfældet blev med Brugsforeningerne, et godt Objekt at
ove Selvstyret paa. Mens i Politiken dette Selvstyre saa ofte var en
Indbildning, var det i de lokaløkonomiske Foretagender en Realitet.
Man havde Fordelen, som man havde Ansvaret, og man maatte selv
bære Følgerne, om det gik galt. Ogsaa derved har da Sparekasserne
spillet en ikke ubetydelig Rolle, at de var et af de tidligste Led i
Folket i Selvopdragelse.
— Naar vi nu bruger Ordet Sparekasse, saa mener vi egentlig
altid: Spare- og Laanekasse, og de fleste af Sognesparekasserne bar vistnok
ogsaa fra først af dette Navn. Det synes os givet, at de to Ting hører
sammen, og saadan er det. Uden Laanevirksomhed er en Sparekasse
kun en Halvhed og vil ikke kunne trives. Men saadan har det ikke
altid været. Som før nævnt kunde Bønderne kun sjældent faa Laan i
de Bysparekasser, som de selv var med til at bære, og i hvert Fald til
sidst i Fyrrerne laante disse Kasser ikke gerne deres Midler ud, naar de
kunde blive af med dem til Statskassen. — Da Befolkningen efter
1850 og især hen i 60’erne og 70’erne fik med den Ting at gøre,
maatte dette selvfølgelig blive anderledes, og det vil vel egentlig være
vanskeligt at sige, hvad der betød mest ved Oprettelsen af en Spare
kasse: Trangen til Forrentning af Indskudene eller Trangen til Laan,
— maaske snarest det sidste. Men iøvrigt er det tydeligt, at man altid
regner de to Ting som Dele af en Helhed. Det var især Ombygningen
af de gamle, ofte usle Huse, Opdyrkning af ny Jord, her og der ogsaa
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Mergling og JJianing, der krævede Udgifter, som man ikke
kunde bære i Øjeblikket, men som man nok kunde svare Renter og
Afdrag af. Ikke mindst ad denne Vej har Sparekasserne bidraget til
at lette Livet for mangfoldige Hjem, baade i Byen og paa Landet.

1850
1865
1870
1875
1890
1900
1910
1920
1925

Antal
Kasser
37
76
169
379
540
535
543
531
529

Indskud *)

16 Miil. Kr.
83
118
214
496
669
894
1721
1914
-

Man ser den før omtalte stærke Stigning i Kassernes Antal baade
sidst i 60’erne, men især først i 70'erne. I Forhold hertil er Stigningen
i Indskudene paafaldende ringe, hvad der jo stammer fra, at i d n
Periode oprettes de fleste smaa Sognesparekasser. De er smaa, fordi
de indskudte Summer er smaa. Det er Smaafolks, ofte endog fattige
Folks Skillinger, som disse Kasser kommer til at farvalte.
Af de 529 Sparekasser i 1925 er de 419 i Landdistrikterne, men
da dertil ogsaa regnes Stationsbyerne, saa forvalter mange af disse
Kasser nu betydelige Summer. Antallet af Konti var 1925 1,711,513.
Det vil altsaa sige, at hver Konto er paa godt 1000 Kr. Ved 1900
var hver Konto knap 500 Ki., og selv med Ptng nes Værdinedgang
i Minde ses det altsaa, at TaVet nu er en Del højere.
De Mænd, som havde begyndt Arbejdet med Sparekasserne, kunde
aldrig have tænkt sig, at der her nogensinde skulde blive Tale om saa
stor en Virksomhed og saa store Summer, som den anførte Statistik
viser. — Det er da ogsaa næsten en Selvfølge, at det maatte blive nød
vendigt at faa denne Virksomhed ind under visse faste Former,
især til Betryggelse for Sparerne. Anledningen dertil var den Krise, som
vort Landbrug kom ud for omkring 1880, og maaske især cn enkelt
Sparekasses Vanskeligheder, nemlig den sjællandske Bondestands.
De nødvendige Bestemmelser og Regler — hvor iblandt ogsaa et
fælles Direktorat for Sparekasserne — fik Lovsform 25. Maj 1880.
Den blev afløst og en Del forandret ved en ny Lov af 4. Oktober 1919.
Omkring 1870 naaede Sparekassebevægelsen ogsaa til Vestjylland.
Her paa Egnen er Vejen Sparekasse den første, idet den oprettedes 1867.
Derefter fulgte Holsted 1868, Vorbasse 1873, Gjesten 1874 og Bække 1875.
*) Jens Warming: Danmarks Statistik.

VEJEN SPAREKASSE
SPAREKASSENS OPRETTELSE
ejen Sparekasse hed ved Oprettelsen 1867: „Sparekassen for
Vejen — Læborg med Omegn“, dengang var de to Sogne jo én
Kommune, ligesom de ogsaa var og fremdeles er et Pastorat.
Det er vel næsten Reglen, at naar man skal forsøge at oprede
nogle Hovedtræk af en saadan Institutions Historie — Sparekasse,
Brugsforening ell. lign. — saa er den ældste Forhandlingsprotokol,
om der overhovedet har været nogen, og alle løse Bilag fra de
første Aar forsvundet, sommetider Vedtægterne med. I den Hen
seende er vi angaaende Vejen Sparekasse langt heldigere stillet,
idet Forhandlingsprotokollerne ikke blot er til Stede, men gaar til
bage lige til Begyndelsen, og ligeledes de ældste Vedtægter m. m.
Enkelte løse Bilag er sagtens bleven borte, men vistnok ikke nogen
af større Betydning.
Den første Forhandlingsprotokol, som gaar fra 1867 til 1900,
meddeler, at „27. Marts 1867 forsamledes nogle Mænd fra Vejen cg
Læborg Sogne for at stifte en Sparekasse for Vejen — Læborg
med Omegn.
Som Indbydere og Grundlæggere af denne Sparekasse vare til
stede: Sognepræst Hansen, Sognefoged St. iversen, Gaard'jerne N. J
Thomsen, Peder Laurir. sen, Peder Ottosen, Søren Lassen, alle af Vejen, og
Gaardejerne Kristen Madsen og Kristian Lukkassen, begge af Gammel by.
Disse 8 Mænd vedtoge at indbyde i det højeste 12 andre veder
hæftige Mænd til at træde i Forbindelse med dem som Stiftere og
til at give Sikkerhed for de indsatte Summer, indtil Sparekassen
selv erhverver saadan Fond og Fasthed, at den er sin egen Sikkerhed.
Stifterne sikrer, enhver især 50 Rd., og indsætter, om det gøres
fornødent, af disse 50 Rd. de 25 Rd. i Sparekassen som Grundfond
for Udlaan; naar disse 25 Rd. ere indsatte i Sparekassen svares
der Renter af dem, som af andre Udlaan.
Stifterne, der giver Sikkerhed for Kassen, er ogsaa Ejere af
Kassen, saalænge de løbe Risikoen og have de tilbudte Penge
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indestaaende i Sparekassen. Udtræder noget Medlem paa Grund
af Dødsfald, Bortrejse eller anden Grund, som forhindrer ham i at
deltage i Sparekassen, har han eller Arvinger Ret til at fordre sin
Andel i Kassens Overskud eller Formue.“
Under samme Dag er ogsaa Gaardejerne A. Jensen, H. P. Pedersen,
Kristen Nielsen Krøll, P. C. Schmidt af Vejen, og Niels Kristensen
Skov af Læborg indført som „Stiftere“ eller „Grundlæggere“.
Endvidere blev det bestemt, at der skulde indbydes en Del andre,
„efter nærmere Overvejelse“ saa mange, at der kunde blive 30
Stiftere ialt, ligeledes forandres Garantien fra 50 Rd. til 100 Rd.
mens Indbetalingen, 25 Rd., forblev den samme. Man er jo nok
kommen i Tanke om, at 20X50 Rd. er for lille en Garanti at
grundlægge Kassen paa. Nu kommer man op til 30X100.
Den 16. April afholdtes nyt Møde for at faa valgt Tillidsmænd.
N. J. Thomsen, Vejen, blev Kassens første Regnskabsfører og Kasserer.
Bestyrelsen blev, nævnt efter Stemmetal: Anders Jensen, Kristen
Madsen, Stephen Iversen, Peder Lauridsen, Peder Ottosen, Pastor Hansen,
Søren Lassen, 7 ialt. Revisorer blev de to Skolelærere Hansen i
Læborg og Jørgensen i Vejen. Derefter valgte Bestyrelsen Kristen
Madsen til Formand.
Dette Valg er næppe tilfældigt. Gammelby havde dengang to
Mænd, hvis Navne blev nævnt med den største Tillid: N. J. Termansen og Kristen Madsen. Den førstes Navn gik jo. viden om
Land, den anden fik mest Betydning i den hjemlige Kreds, men
Tilliden var ikke mindre for det. Siden han i 1851 havde sat Bo
i Gammelby, var man kommen til at sætte mere og mere Pris
baade paa ham og hans Kone. De var begge dygtige og hjælp
somme, rettænkende og paalidelige, og saa var der det stilfærdige
og jævne ved dem, som Bønder, ikke mindst jyske, altid har holdt
af. I Sparekassens Bestyrelse sad Kr. Madsen til 1881, saa var han
Revisor til 1886.*) 1873 blev han Sognefoged.
Den stiftende Generalforsamling blev holdt 31. Maj 1867. Da
blev Loven vedtagen og underskreven af samtlige Garanter, 30 ialt,
der altsaa garanterede for ialt 3000 Rigsdaler (Lovens § 2 og § 18).
Deres Navne er:
Kristen Madsen, Gammelby, Viggo Hansen, Præst, Vejen, N. J.
Thomsen, Vejen, Søren Lassen, Vejen, Anders Jensen, Vandamgaard,
Peder Lauridsen, Grønvang, Stephen Iversen, Dortheasminde, P. C.
Schmidt, Baungaard, Hans Jokum Lauridsen, Vejen, H. P. Pedersen,
Lille Skovgaard, Søren Lassen, Vejen, Anders Blok Jessen, Vejen,
J. P. Jørgensen, Lærer, Vejen, Niels Herman Hansen, Vejen, Kristen
*) Sc Poul Bjerge: Smaa Livsbilleder.
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Frandsen, Vejen, C. P, Jacobsen, Gaarden, Vejen, Jens Jacobsen, Vejen,
Mathias Jespersen, Vejen, Peder Ottosen, Lille Dalgaard, Jørgen P.
Jørgensen, Vejen, Hans Hansen (Lukassen), Vejen, Christian Lukassen,
Gammelby, Niels Pedersen (Bundgaard), Læborg, Niels Pedersen, Læ
borg, Hansen, Lærer, Læborg, Niels Hansen, Vejen, Høker Peder
Knudsen, Læborg, Hansen, Hundsbæk, N. J. Termansen, Gammelby,
Niels Kristensen Skov, Vigaard, Læborg. — Her er tilføjet de stedlige
Oplysninger, som har kunnet findes. Idet dette dog kan have
nogen Interesse for Efterslægten. Naar ikke andet er tilføjet er
det alle Gaardmænd; saadan vilde det vel ogsaa være nu, selv
efter 60 Aars Forløb, men dengang kunde det i al Fald ikke være
anderledes, thi det var udelukkende Gaardmændene, der havde
draget Fordel af de „gode Tider“ siden 1850, og man følte sig
forpligtet til at rette paa den Fattigdom, der fremdeles var mellem
Husmænd og andre Smaafolk. Sparekassen var et af Midlerne, de
Smaaskillinger, man havde, skulde ikke mere hverken gaa til Byens
Sparekasser eller ligge døde hen, de skulde ud at virke, hvor en
Mand ønskede at øge sin Besætning eller forbedre sin Jord. Og
naar der i Vedtægternes første Paragraf nævnes Sparekassens Formaal, saa er Hensynet til at hjælpe, „navnlig de mindre bemidlede“,
tydelig nok et af dem.
løvrigt fik Vedtægterne 7. September 1867 en lille Tilføjelse,
som er underskreven, foruden af de 30 førnævnte, ogsaa af Kristen
Nielsen Krøll, Vejen, forhen (til 1861) Ejer af Baungaard. Da Vedtæg
terne i 1872 fik nogle flere Tilføjelser, indsattes i § 18 den Be
stemmelse, at „Stifternes“ (Garanternes) Tal er 31, ikke mere og
ikke mindre, og at disse udgør Generalforsamlingen.
I Vedtægterne er iøvrigt fastsat Ud- og Indlaansrente, 5 og 4 %
(men mærkelig nok intet om Afbetaling af Laan, som først gennem
føres — med 5 —10 ()/0 om Aaret — fra 1882), at Bestyrelsen skal
bestaa af 7 Medlemmer, at der to Gange aarlig skal være General
forsamling, at der skulde være Kontortid (hos Kassereren, Thomsen)
hver Lørdag Eftermiddag, og endelig, at et eventuelt Overskud skal
anvendes „dels til Dannelsen af et Reservefond, dels efter General
forsamlingens Skøn“. Om den Del af Garantikapitalen, ialt 750 Rd.,
som ifølge det ved Mødet 27. Marts vedtagne skulde indbetales
„om det gøres fornødent“, siges der intet som helst i Vedtægterne.
Maaske er Indbetalingen, paa Grund af rigelig Tilgang af Penge,
bleven unødvendig, men i hvert Fald er der foreløbig ikke betalt
mere i Rente af disse Penge end af almindelige Indskud*). Et Træk,
som jo meget tydeligt røber det filantropiske i Formaalet.
*) Se ogsaa Vedtægterne fra 1886, § 15.

Kristen Madsen

Anders Jensen

Peder Lauridsen

Viggo Hansen

Peder Ottesen

Søren Lassen
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SPAREKASSENS VIRKSOMHED
Der er intet Steds, i Protokoller eller Bilag, angivet noget om
Sparekassens første Forretningsdag, men Traditionen har altid uden
Vaklen nævnt 11. Juni S867, og at dette er rigtigt fremgaar fol
det første af første Halvaars-Regnskab, som uden Tilføjelser eller
Fradrag gaar fra 11. Juni til 11. December 1867. Men desuden
ligger „den stiftende Generalforsamling“ — 31. Maj — jo saa nær
op ad 11. Juni, at det vilde have været ret urimeligt at begynde før
selve Terminsdagen. Om man saa vil kalde denne Dag for Stiftelsesdagen er en anden Sag. Her, hvor man har en tydelig og
klar Generalforsamlings-Beslutning at holde sig til, kunde man med
rette kalde 31. Maj for Stiftelsesdagen, hvad der ogsaa staar i alle
Sparekassebøger, men da dette i mange, og vel de fleste, Forret
ninger, ikke er Tilfældet, saa regnes gerne første Forretningsdag
for Stiftelsesdagen, en Regel, som Vejen Sparekasse ogsaa har
fulgt, idet man altid paa det trykte Skema for statistiske Oplys
ninger bag paa Aarsregnskabet (siden første Sparekasselov af 1880)
under „Sparekassens Stiftelsesdag“ har skrevet 11. Juni 1867.
Det første Halvaars-Regnskab, som bliver fremlagt for General
forsamlingen 30. Decbr. 1867, er ret detaljeret, og vi kan derfor
faa et godt Indtryk af, hvordan Kassen er „slaaet an“. Der er
allerede 103 Indskydere med en samlet Sparesum af 6536 Rd. 3
Mark foruden Renter. Der er ordnet 106 Udlaan paa fra 25 til
400 Rd., ialt 6395 Rd. De følgende Aarsregnskaber indeholder
derimod kun lige det nødvendige, og om Sparernes og Laantagernes
Antal faar man nu ingen Oplysninger før efter 1880 (Sparekasse
loven). Men da det Halvaarsregnskab, som fremlægges for General
forsamlingen efter 11. Juni-Termin 1868 (da Kassen altsaa har vir
ket et Aar) angiver hele Indskudet til 15,668 Rd. 5 Mk. 6 Sk.,
saa er der altsaa stor Fremgang, selv om Sparernes Antal næppe
er steget tilsvarende. „Sparekassen for Vejen-Læborg med Omegn“
kunde siges at være kommen godt i Gang.
Og at Fremgangen fortsattes, foreløbig endog i ret stærkt
Tempo, ses af de her vedføjede Tal. For Oversigtens Skyld er
allerede her medtaget Tallene helt til 1896—97, de første 30 Aar,
og de afslutter tillige en Periode, som var ret kritisk for Spare
kassen, idet de samlede Tab i dette Afsnit betydeligt oversteg
Reservefonden. — Summerne for de første Aar er omregnet i Kr.
og pr. December Termin, da man allerede i 1871 fra 11. December
gik fra Halvaars-Regnskab over til helaars. En anden Afvigelse i
Regelmæssigheden kommer ved 1881, idet Sparekasseloven af 1880
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Sparekassen for Vejen-Læborg med Omegn
1867—80.
Indskud

Udlaan

1867 (^2 Aar)
13232
1868
32383
1869
32430
1870
61108
1871
114452
1872
190121
1873
215589
1874
248572
1875
225073
216229
1876
1877
194364
1878
c.166000
1879
158453
1880
198906

12790
32240
33582
63264
117736
195727
222027
257282
236624
227259
204087
168792
208590

Overskud.
Reserve
fond

Tab

127
704
1152
2155
3293
5605
6464
8710
9680
11029
10723
10380
10338
9684

Gaver

Konti

IndlaansRente
%
4
4
5
5
5

20
50
280
300
360
360
315
295
340
260
320

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Vejen-Læborg med Omegns Sparekasse
1881—97.

1881-82
1882-83
1883-84
1884-85
1885-86
1886-87
1887—88
1888-89
1889-90
1890-91
1891-92
1892-93
1893-94
1894-95
1895-96
1896-97

Indskud

Udlaan

Overskud.
Reserve
fond

191786
195019
213449
215445
211333
173121
156020
180917
208601
22c509
256920
270888
300548
323850
369522
439125

203381
206478
225507
230692
228843
180817
158640
183138
210684
228850
259726
275754
207128
332686
380250
459577

10046
9452
9886
10470
11041
6769
1841
534
258
520
1100
3195
5051
7397
9363
11831

Tab

423
567
362
457
6292
5527
2558
1225
1007
1022
234

Gaver

Konti

Indlaans
Rente
°/.>

200
300
400
575
250

620
649
692
695
715
691
733
783
879
911
949
1003
1077
1198
1307
1416

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

25
100
75
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forlangte et Regnskabsaar fra 1. April til 31. Marts, og „1881—82“
betyder derfor ialt 15 Maaneder. Desuden skifter Sparekassen ved
denne Lejlighed Navn og kommer til at hedde, mere mundret:
Vejen-Læborg med Omegns Sparekasse.
Paa Regnskabet fra
1881—82 er dertil opført en Udgift paa 31 Kr. — Mærkelig nok
er Regnskabet for 1878 ikke indført i Forhandlingsprotokollen, og
da denne før 1881 er vor eneste Kilde, er vi altsaa her for et
enkelt Aar paa bar Bund for Regnskabets Vedkommende. Beret
ningen (dateret 16. Febr. 78, skal være 79) er der, men uden
Regnskab. Lærer Jørgensen ses at have anslaaet Indskudet til
166,000 Kr. og Reservefonden (mere bestemt) til 10,380 Kr., An
givelser, som jo nu ikke kan kontrolleres. I „Udlaan“ er ogsaa
medtaget Kassebeholdningen, som jo for største Del er indlaant i
Banker og Sparekasser.
Foruden den stedlige Interesse en saadan Oversigt kan have er
det højst interessant, at man allerede saa tidligt kan se VerdensKonjunkturerne afspejle sig i en Smule Landsbysparekasse. Den
Overflod af Omsætningsmidler (Guld, Sølv og Sedler), som havde
sin Aarsag dels i den franske Milliardbetaling til Tyskland (der foruden
rigelig Guld i Tyskland gav Overflod af Papir i Frankrig) og dels
i den i disse Aar stadig stigende Sølvmængde (som gav Anledning
til Guldmøntfod i Danmark) viser sig næsten straks i disse Talrækker.
Allerede 1871 er Tallene fra Aaret før næsten fordoblede, og 1874,
da Højden naaes, er de mere end fordoblede én Gang til. Og vel
er Danmark Nabo til Tyskland, men man maa uvikaarlig faa den
Tanke, at denne unormale Stigning — det gaar jo ret snart betydeligt
tilbage igen — ogsaa kan hænge sammen med denne Sparekasses
Beliggenhed nær selve Grænsen. I Virkeligheden havde Vejen
Sparekasse senere ret betydelige Kapitaler fra Sønderjylland, men
i hvor høj Grad dette ogsaa den Gang var Tilfældet kan ikke nu
mere oplyses. —
Da Sparekasserne jo blev oprettet ikke mindst for at hjælpe
Smaafolk fremad, saa søgte man overalt at gøre Forretningsarbejdet
saa billigt som muligt. Meget blev gjort gratis, og hvor en Smule
Løn var nødvendig — til Forretningsfører (Bogholder) og Formand
— var denne mere end beskeden. I Vejen Sparekasse blev dette
Spørgsmaal drøftet første Gang ved Generalforsamlingen 1868, og
der blev fastsat et Honorar af 20 Rd. til Formanden og 30 Rd. til
Bogholderen. I 1869 steg Lønnen til 30 og 50 Rd., og 1870
bevilgedes der 100 Rd. til Bogholderen alene, men det er saa,
foruden for Arbejdet, ogsaa for Husrum, Lys og Varme, som han
altsaa hidtil intet har faaet for. Formanden faar 40 Rd. Fra 1872 løn
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nes ogsaa Revisorerne, med 5 Rd. til hver; men disse beskedne
Lønninger steg her, sammenlignet med hvad der var Sædvane, ret
hurtigt, hvad der jo hænger sammen med de stærkt stigende Indskud
og Udlaan og dermed forøgede Arbejde. Paa Regnskabet for 1875
er opført 400 Kr. til Formanden, 400 Kr. til Bogholderen og 40 Kr.
til hver Revisor. Den sidste Post forhøjes siden til 50 Kr., men
¡øvrigt bliver disse Lønninger saa staaende til midt i 90’erne, og i den
vanskelige Tid sidst i 80’erne er de endog en Del mindre. — Der
imod fik de to Bestyrelsesmedlemmer, som skulde møde sammen
med Formanden, naar Kassen hver Lørdag Eftermiddag var aaben
(fra 1894 ogsaa Onsdag), intet for deres Ulejlighed i en længere
Aarrække. Først i Vedtægtene af 1886 bestemtes det, at de faar
1 Kr. for hver Gang! Endnu mere beskeden er Garanternes Stilling,
naar der kun tilstaas dem almindelig Rente — 4% — af deres
indskudte Garantikapital. Det bør dog tilføjes, at naar denne Bestem
melse er sat ind i Vedtægterne af 1886, saa er det vel Kassens
Vanskeligheder, der er Skyld deri, og da der kom mange flere
Garanter med ved den Tid, kunde man jo ogsaa bedie finde sig
deri. — Heller ikke Kassens første Lokaler og Inventar kostede
mange Penge. Som før nævnt havde man for en meget billig Leje
Kontor hos Bogholderen, Gaardejer N. J. Thomsen, som vel ogsaa
stillede de nødvendige Møbler til Raadighed, i al Fald bestaar al
Inventaret i den første Snes Aar af Protokoller og et Par Penge
skabe. Det ene af disse, købt for 40 Rd. 1869, er sagtens blevet for
lille, thi paa Regnskabet 1876 er opført et til, Prisen er denne
Gang 240 Kr.
Da Udgifterne altsaa er smaa og Indtægterne i Forhold dertil
ret store, idet man jo tjener 1 0 0 i al Fald paa de fleste af de
indlaante Penge, saa blev der snart et ret pænt Overskud. Og da
Garanterne („Stifterne“) altsaa intet fik for deres Risiko saa er
disse Penge til fri Raadighed. Paa Regnskabet 1870, da Overskudet
er paa 1077 Rd., gives for første Gang en Sum „i veldædigt Øje
med“, nemlig 10 Rd. til „de fattiges Kasse“ (vel den fri Fattigkasse).
1872, da Overskudet er paa 2800 Rd. bevilges ialt 140 Rd.: 50 Rd.
til de fattiges Kasse, 20 Rd. til Vejen og Omegns Sygekasse, 20
Rd. til Vejen-Læborg Skytteforening og 50 Rd. til „den private
Skole i Vejen By“. Paa Regnskabet for 1874, Overskud 1810 Kr.,
er endog opført Støtte til to private Skoler i Vejen, Anna Pedersens
med 100 Rd. og Johanne Helms’ med 20 Rd. 1876 synes begge
disse Skoler at være gaaet ind; de findes ikke paa Regnskabet for
1875, men Bestyrelsen bemyndiges til, hvis der oprettes en privat
Skole i Vejen, da at tilskyde 100 Kr. foruden 50 Kr. til en paa-
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tænkt Syskole. Desuden faar Lærerne i Skodborghus og Nyby i
disse Aar 50—100 Kr., som det, efter en Bemærkning paa Regn
skabet af 1875, ser ud til, for at bøde lidt paa deres knappe Løn.
Paa Forslag af Schmidt, Baungaard, kommer senere dertil en Sum
til Præmiering af veldyrkede Husmandslodder, som varierer fra 25
til 50 Kr. I 1882 kommer dertil „Læseforeningen i Læborg“ med
15 Kr., 1884 Vejens Øvelseshus med 25 Kr., og 1885 støtter man
den nye Gymnastik, som lige var begyndt (under Paavirkning fra
Askov) med 50 Kr. Da var der uddelt ialt 4625 Kr.; men der
med stanser disse Gaver for en længere Aarrække; det viste sig,
at der var anden Brug for Pengene. Og det var da heldigt, at
man havde været ret tilbageholden dermed, og at man ret vel
havde forstaaet at holde sig til de mere ideelle Formaal*). — Først
og sidst maatte der tænkes paa Dannelsen af et Reservefond. Thi
at „Stifterne“s Garanti, 6000 Kr., ikke vilde forslaa ret længe var
man klar over fra først af. Derfor hedder det ogsaa i Referatet
af det første Møde, 27. Marts 1867, at Garantien skal tjene til
„Sikkerhed for de indsatte Summer, indtil Sparekassen selv erhverver
sig saadan Fond og Fasthed, at den er sin egen Sikkerhed“. Kun
kan det undre, at man hverken i Vejen eller, saavidt ses, andet
Sted søgte med Tiden at udvide denne Garantkreds, saa at man
f. Eks. havde sørget for, at Garantisummerne holdt nogenlunde
Skridt med Reservefonden. Da vilde vel næppe nogensinde nogen
Sparekasse komme i Vanskeligheder. Herom kan jo siges, at bag
efter er man klog, — man har vel ikke dengang anset det for
nødvendigt, da man saa, hvordan Overskudet hobede sig op, og
saa var det jo ogsaa det rareste og sikreste ikke at være flere,
end at man nogenlunde kendte hinanden og hinandens økonomiske
Stilling. — Men saa meget nødvendigere var altsaa Dannelsen af
et Fond, hvad man ogsaa var klar over, og det fandt sit Udtryk i
Vedtægternes § 16: „Det mulige Overskud anvendes dels til Dan
nelsen af et Reservefond, dels efter Generalforsamlingens Skøn“.
I de trykte Vedtægter af 1881 og senere findes en lignende Be
stemmelse. Og „det mulige Overskud“ overgik sikkert al Forvent
ning. Allerede i syvende Regnskabsaar, 1873, oversteg det den
tegnede Garantisum, og 1876 var Reservefonden næsten dobbelt
saa stor som Garantien, 11029 Kr. — Men saa kom Tilbageslaget
efter den store Pengerigelighed (Inddragning af Papirpenge i
Frankrig, Grundersvindelen i Tyskland); ogsaa i Vejen Sparekasse
mærkedes Krisen, idet Tallene for Ind- og Udlaan fra 1874 til
1879 gaar ned med 1/3. Saavidt ses tabte Sparekassen intet, men
*) Ifolge Traditionen var det ved Pastor Svejstrups Indflydelse, at en Del af disse Gaver kom
private Skoler og mindre velstillede Skolelærere til Gode.
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Reservefonden gaar dog lidt tilbage og holder sig i de følgende
Aar omtrent ens, saa den i 1886 har nøjagtig samme Størrelse
som i 1876. I denne Stilstand laa der et Varsko, thi Ind- og Udlaanssummerne stod ikke stille, men steg igen ret stærkt. Navnlig
kunde der nu have været Tale om at faa Garantien forhøjet, men
et Arbejde herfor kom først i Gang, da Krisen var for Døren.
Krisen var en Landbrugskrise, foraarsaget ved oversøisk Kon
kurrence. Den gjaldt altsaa ikke Danmark alene, men blev værst
her, fordi Fordringerne til Livet her var steget stærkest og især i
de „gode“ Egne. — For Vejen Sparekasses Vedkommende meldte
den sig paa den Maade, at et Par større Gaardmænd i Sognet,
hvoraf den ene havde et temmelig stort Laan i Sparekassen, den
anden et mindre, men for langt ude, kom i Vanskeligheder. Den
ene Gaard blev, efter en Generalforsamlings-Beslutning af 17 Jan.
1886, ved 4de Auktion overtaget af Sparekassen, som dog efter
ca. V/g Aars Forløb fik den solgt. Tabet var her godt 5500 Kr.
Paa den anden Gaard, som man ikke ved Auktion vovede at over
tage, tabtes 6000 Kr., og da disse to Summer alene udgjorde lidt
mere end Reservefonden, og der ogsaa løb en Del andre, om end
mindre Tab paa, saa skabtes der først paa Aaret 1886 adskillig
Uro angaaende Sparekassens Forhold, og der strømmede flere Op
sigelser ind, end Kassen vel kunde magte.
Under disse Vanskeligheder maatte Bestyrelsen gribe til særlige
Forholdsregler. For at faa fuld Klarhed over Kassens Stilling fik
man de to Gaardejere, Ebbe Madsen, Lille Dalgaard og Hans Olsen,
Baungaard, til at gennemgaa de Panter og Kautioner man havde
som Sikkerhed for Laanene. De to Mænds Betænkning, som baade
er klart og dygtigt affattet og taler temmeligt rent ud om Tingene,
blev afgivet 23. Maj 1886. Og den viser ganske vist, at Bestyrelsen
i nogle Tilfælde, og ret betydningsfulde, havde taget sig det for
let med Sikkerheden. Dette gælder dog ikke saa meget m. H. t.
den af Sparekassen overtagne Gaard, her er baade Kaution og
Pant, og Laanet er heller ikke særlig stort (7600 Kr.); det var kun
de stærkt nedadgaaende Konjunkturer, som forringede baade Pantet
og Kautionerne, og de sidste blev her, som vist nok flere Steder,
omtrent værdiløse, fordi man havde kautioneret vel meget for hin
anden. — Om dette Udlaan har den førnævnte kritiske Revision
da heller ingen Bemærkninger at gøre. Ved den anden Gaard var
derimod Forholdet det, at man havde udlaant i en Obligation paa
30,000 Kr. alt, eller meget nær alt hvad den lød paa. Hvordan
Sikkerheden for denne Obligation er, ses ikke, men Slutresultatet
blev altsaa et Tab paa 6000 Kr. I et tredje Tilfælde havde man
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udlaant ret store Summer, ogsaa til et Bestyrelsesmedlem, uden
nogen egentlig Sikkerhed. Ganske vist led Sparekassen her intet
Tab, og dette Forhold blev derfor heller ikke den Genstand for
Omtale, som de to andre, men alligevel var dette vel nok den
værste af de begaaede Fejl, hvad den kritiske Revision ogsaa
antydede. En væsenlig Grund til disse vovelige Anbringelser var
jo nok, at alle de tre paagældende Mænd sad i Bestyrelsen lige
til Krisen var for Haanden.
Denne Betænkning foranledigede et Bestyrelsesmøde, som blev
holdt 30. Maj 1886. Foruden de to Mænd, som havde affattet
Betænkningen, havde Bestyrelsen tilkaldt Hans Svejstrup og Johannnes
Lauridsen fra Vejen og Jeppe Madsen fra Maltbæk. Man blev enig
om følgende Forslag til en udvidet Garanti:
„§ 1. Samtlige de Sparere, som har 200 Kr. eller derover i Kassen,
vil man søge at formaa til at lade deres Tilgodehavende staa uop
sagt i 5 Aar og at lade 10°/0 af dette tegnes som Garanti for
Kassen, imod at de for hver 200 Kr., de tegner som saadan Sikker
hed, faar 1 Stemme paa Kassens Generalforsamling.
§ 2. Foruden herved vundne Sikkerhed for Kassens Bestaaen,
vil man søge ?t bevæge solide Folk i Vejen, Læborg, Andst, Malt,
Folding, Brørup og Lindknud Sogne samt i Sønderjylland til at
indskyde i Kassen Garantisummer af mindst 200 Kr. hver, mod at
disse faar samme Stemmeret som foran anført.“
Derefter tilføjes:
„Vi venter ad disse Veje at naa en Garantisum, der i Forbin
delse med Kassens Reservefond (11000 Kr.) skal naa til ca. 50,000
Kr. Med en saadan vil der være fuld Betryggelse for, at Kassen
kan opfylde enhver Forpligtelse og afvende Ulykker fra manfoldige
Mennesker, Skyldnere som Sparere.“
Dette Forslag blev med nogle anbefalende og vejledende Ord
sendt ud i Sognene (dateret 30. Maj 1886) til Underskrift, og 4.
Juni holdtes i Vejen Øvelseshus et Møde, hvortil alle Sparerne, som
havde 100 Kr. eller derover i Kassen, var indbudt, et Møde, som vel
nok blev afgørende for Sparekassens Fremtid. Svejstrup førte
Protokollen og N. J. Termansen var Ordstyrer. „Saavel af ham
som af andre blev det foreholdt den talrige Forsamling, at Vejen
Sparekasses Stilling i denne vanskelige Tid kræver Sammenhold af
alle gode Kræfter for at overstaa Krisen og opretholde Tilliden til
Kassens Soliditet“, hedder det blandt andet. Og dertil føjes, at
Resultatet af Ebbe Madsens og Hans Olsens Undersøgelser blev
forelæst Forsamlingen. Saa kunde man heller ikke forlange mere,
thi denne Kritik er ingenlunde blid.
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Det nævnte Forslag til udvidet Garanti blev dernæst vedtaget
med stort Flertal (2 St. imod), og mange tegnede sig for den foreslaaede Garanti. — Fem Mand tegnede sig for hver 600 Kr. (tre
Portioner), fire for 500 Kr. og tre for 400 Kr. hver, Resten for
200 Kr. At en enkelt eller nogle faa skulde have tegnet særlig
store Summer for at redde Kassen, foreligger der intet som helst
om i Kilderne. Endelig blev der nedsat et Lovudvalg paa 5 Mand
til at føre de nye Bestemmelser og andre Ændringer ind i Ved
tægterne, som saa skulde forelægges en Generalforsamling 1) af
gamle Garanter og 2) af de nytegnede Garanter.
Denne Generalforsamling, som altsaa bliver grundlæggende for
Fremtiden, blev afholdt 18. Juni 1886. De 17 af de gamle „Stif
tere“, som var mødte, gik først ind paa den nye Ordning, og der
efter holdtes Møde med de nye Garanter, omtrent 80 ialt, og skønt
de 50,000 Kr. (indbefattet Reservefonden) ikke var fuldt tegnede,
men kun 36,000 Kr. (altsaa 25,000 foruden Reservefond) vedstod
alle fremdeles den lovede Garanti.
Derefter blev Vedtægterne
drøftet med de foreslaaede Ændringer og tilsidst vedtaget. Endelig
valgtes Bestyrelse, som nu kun kom til at bestaa af 5 Mand, nem
lig Ebbe Madsen» Johannes Lauridsen» J. P. Jørgensen» Hans Olsen og
Anders Blok Jessen, Lærer Jørgensen og A. B. Jessen gik over fra
gamle Bestyrelse, mens de nye Mænd ganske naturlig blev dem,
der havde udført det største Arbejde ved Sparekassens Genrejsning.
Joh. Lauridsen og Hans Olsen trak sig dog tilbage allerede 1888.
Denne noget faatallige Bestyrelse kunde efter de nye Vedtægters
§ 4 imidlertid suppleres med Repræsentanter» én eller to fra hvert
Sogn, og disse blev valgt med det samme: Kristen Madsen og Peter
Bundgaard fra Læborg; Niels Hansen» Melvanggaard, Schrøder» Askov,
og Jeppe Madsen» Maltbæk, fra Malt, ingen fra Vejen, sagtens fordi
dette Sogn havde alle Bestyrelsesmedlemmerne. Senere valgtes for
Skodborg Sogn Jens Kyhl. 1887 bliver dette Valg fornyet, og i
1888 omtales Repræsentantskabet en Gang, og dermed synes det
at glide ud af Historien, uden at man engang har gjort sig den
Ulejlighed formelt at ophæve det.
Ved Generalforsamlingen 1887 blev Garanternes Forpligtelser
iøvrigt nøjere bestemt saaledes, „at i paakommende Tilfælde skal
næst Reservefonden „Stifterne“s Kautionsforpligtelser gøres gældende,
og først naar denne maatte vise sig utilstrækkelig, indtræder de
senere tegnede „Tillidsmænd“s Forpligtelser“. Dette sidste kom
ogsaa til at gælde for den yderligere Garanti, som de ældre Stiftere
nu maatte have tegnet, saa disse i paakommende Tilfælde vilde faa
deres Garanti delt i to Dele, hvoraf den sidste først traadte i Kraft
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sammen med de nytegnede Garantisummer. — løvrigt viste det sig
allerede ved samme Generalforsamling, at man Aaret før havde anslaaet den tegnede Garanti vel højt, idet der nu kun var 73 Garanter
med 18000 Kr. Garantisum. Bestyrelsen var derfor ogsaa i disse
første Aar efter Krisen meget virksom for at faa nye Garanter,
f. Eks. bliver der véd Generalforsamlingen 1892 foreslaaet ialt 14
nye, som alle bliver antaget. Men allerede 1897 er Tilgangen af
Garanter saa stor, at man enten maa begrænse Tilgangen eller for
høje Garantisummen eller begge Dele. Der blev i den Anledning
i 1898 afholdt en ekstraordinær Generalforsamling, hvor det blev
bestemt, at Garantisummens Maksimum skulde være 20000 Kr., og
i Henhold hertil kunde saa i Øjeblikket kun optages Halvdelen af
den Garantisum, der var tilbudt, og som var ialt 3400 Kr. I de
følgende Aar kunde altsaa kun optages nye Garanter, naar nogle
af de gamle døde eller paa anden Maade faldt fra. En enkelt
Gang ses dog en Garant optaget derved, at en af de gamle Garanter,
som har tegnet mere end en Portion (200 Kr,) afgiver en til Fordel
for Ansøgeren. Ved samme Lejlighed var det under Overvejelse, om
man nu skulde forlange hele Garantisummen indbetalt, men dette
vandt ikke tilstrækkelig Tilslutning.
Med disse sidste Drøftelser stilner den Uro af, som Krisen i
Firserne havde skabt om Sparekassen, og alt er forlængst i normal
Gænge igen. Og vil vi nu se tilbage paa den Tid, saa viser Virk
ningen af de tagne Forholdsregler, at hin Tids Mænd magtede Op
gaven at sikre Fremtiden, men ogsaa Samtiden har aabenbart følt
den Betryggelse, som laa i en kraftig og alvorlig Optræden. Det
ses bl. a. paa Tallet for „Konti“, som kun gaar ned fra 715 i
85—86 til 691 i 86—87, hvorefter det straks stiger igen.

DE SIDSTE 30 AARS VIRKSOMHED
De sidste 30 Aars Virksomhed i Vejen Sparekasse viser, som
det ses af Tallene, en mærkelig jævn Udvikling. Nogen Stagnation
er der omkring Aarhundredskiftet. I disse Aar steg Priserne ret
stærkt paa Grund af de store Guldmængder, der kom paa Markedet
(helt nye og rige Guldlejer og bedre Udvindingsmetoder), og Ar
bejderne havde derfor i disse Aar ondt ved at klare sig, hvad der
her til Lands gav sig Udtyk i Arbejdskampen (Lockouten) i 1899.
Indskudene tog derfor af, mange Steder i høj Grad, men Vejen
Sparekasse har altsaa ikke mærket meget til dette, Rentefoden ses
da ogsaa hele Tiden at have været den samme, og Reservefonden
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Vejen-Læborg med Omegns Sparekasse
1897—1909.

1897—98
1898—99
1899-00
1900-01
1901-02
1902—03
1903-04
1904-05
1905—06
1906-07
1907-08
1908-09

Indskud

Udlaan

468059
525399
560356
565791
568402
548861
719758
739060
717043
773115
799322
917968

484699
544994
583947
591390
597407
e 682396
’ 757980

781754
764423
825812
858156
983496

Overskud.
Reserve
fond

14676
17589
20874
23966
27641
31259
35353
40332
45518
50155
55206
60325

Gaver

Konti

225
300
300
400
400
440
600
720
860
1200
• 1400
1155

1560
1644
1750
1801
1835
1896
2051
2082
2143
2210
2255
2321

Tab

Rentefod
for
Indskud

190
344
376
290
270

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4^

210

^2

Tab

Rentefod
for
Indskud

Vejen Sparekasse
1909—1927.

1909-10
1910-11
1911-12
1912—13
1913-14
1914-15
1915—16
1916—17
1917-18
1918-19
1919-20
1920—21
1921-22
1922-23
1923—24
1924-25
1925—26

Indskud

Udlaan

Overskud.
Reserve
fond

992968
1111292
1262980
1272257
1431^67
1546859
1819315
2046692
2277818
2705356
2603144
2864904
3098656
3231651
3179919
2074402
3112367

1064772
1189722
1346721
1364820
1530996
1655014
1937016
21797 1
2423136
2870708
2790338
3062181
3318876
3463196
3430746
3336867
2943882

67532
73340
79245
86668
93266
99279
108905
120007
133296
148401
165103
177362
199225
216590
227706
240421
256715

Gaver

Konti

1040
1200
1200
1130
1270
1210
1300
1300
2000
1400
1400
1400
1200
1600

2410
2673
2788
2950
3128
3233
3348
3565 ’
3683
3857
3853
3871
2927
3984
3934
3911
3959

1300
1400

61

60

160

41/4
41/4
4
4
4«/a
4‘/4
4’/-i
4’A
4'/«

4'/4-'/-j
451

41/0—5
4i/2-5
41/2—5
41/.J-5
41/2-5

4i/2-5
4i/2-5
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stiger jævnt og stadigt. Snart gik det ogsaa fremad igen, og
Vanskelighederne i 1907—8 mærkes ikke paa Tallene. Ja selv de
helt unormale Forhold under Verdenskrigen klares med en ganske
vist stærk, men dog jævn Stigning, og Nedgangen siden, som jo
maatte komme, er dog nærmest paafaldende lille. — Og saa
støt og roligt har alting gaaet, at der ikke engang er noget Tab
af Betydning. En lille Nedgang er der paa Konti, mens Reserve
fonden har været i stadig Stigning og er nu altsaa paa l/4 Million.
En Post, som efterhaanden er kommen til at spille en stor
Rolle er de aarlige Gaver. Vidt omkring er disse Gaver bleven
spredt, i den sidste Snes Aar ofte til mellem 20 og 30 forskellige
Formaal. Pengene har omtrentlig været fordelt med l/fi til Vejen
Sogn, % til Malt og Ve *H Læborg. Dog bør tilføjes, at naar
Landboforeningen er opført under Vejen (med 75 til 125 Kr. i de
senere Aar), saa angaar dette jo lige saa vel de andre Sogne. Det
samme kan vel i nogen Maade siges om Realskole, Efterskole,
Husholdningsskole og den tekniske Skole. For den aarlige Sum,
der staar til Raadighed, er der i den nye Sparekasselov af 1919
givet den Regel, at saalænge Reservefond og andre. Sikringsfonds
ikke tilsammen udgør 15% af Sparernes Tilgodehavende, maa der
højst anvendes 10% af Overskudet til almennyttige eller velgørende
Formaal. Siden man i 1896 paany efter Kriseaarene genoptog
denne Uddeling er der fordelt tæt op mod 30,000 Kr. Nu gerne
12—1300 Kr. om Aaret. I det hele taget er det anselige Summer,
der aarlig bortgives af danske Sparekasser, og naar man tænker
paa, hvordan Bankerne anvender den Del af Overskudet, som kan
afses i Driften og dens Betryggelse, nemlig til Aktionærernes bedste,
mens Sparekassens Garanter nøjes med en beskeden Overrente af
indbetalt Kapital og bruger Resten i Almenhedens Tjeneste, saa er
det ikke saa mærkeligt, at Sparekassen er en mere folkelig Institu
tion end Banken. Den er selvfølgelig ogsaa sikrere, netop fordi
den altid har det almenes Vel for Øje fremfor den enkeltes, og
hvad Styrelsen angaar, ligger der selvfølgelig en stor Betryggelse i
det snævre Indseende, man i Sparekassen i Almindelighed kan have
med Udlaanene. Det er derfor ogsaa forstaaeligt, at siden Spare
kasserne fik Lov at bruge Checksystemet (indført i Vejen Spare
kasse 1921) er der mange Mennesker, der aldrig benytter nogen
anden Pengeinstitution.
De oprindelige Vedtægter er, som før antydet, forandret gentagne
Gange. Store Forandringer skete dog ikke før 1881, da Vedtæg
terne maatte bringes i Overensstemmelse med vor første Spare
kasselov fra Aaret i Forvejen. Da blev ogsaa disse Vedtægter for
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første Gang trykt og har altid siden, sammen med Sparekasse
loven, været at finde i enhver Sparekassebog. Der findes ganske
vist trykte Vedtægter i ældre Sparekassebøger, i al Fald tilbage
til 1873 og maaske tidligere, men kun de Paragraffer, ialt 10, som
lige vedkommer Spareren. — Ogsaa Krisen i 1886 medførte, som
før nævnt, ret betydningsfulde Ændringer, navnlig med Hensyn til
Garantien for Kassen, Bestyrelsen og Repræsentantskabet m. v. Og
naar man endog fraviger den oprindelige demokratiske Bestemmelse,
at Beslutningerne paa Generalforsamlingen tages ved simpel Stemme
flerhed, idet hver af de livsvarige Garanter faar 1 Stemme for hver
200 Kr. Garanti, saa kan vel ogsaa dette Træk vidne for Eftertiden,
at man har været i Knibe. Dette er nu forlængst forladt; derimod
staar endnu den Bestemmelse ved Magt, som indførtes ved samme
Lejlighed, at ved Valg af Revisorer har Bestyrelse og Repræsentant
skab ingen Stemmeret, og dette er senere udvidet til ogsaa at gælde
Bestyrelsen.
Ændringerne i de følgende 30 Aar er af mindre Betydning.
Først med den nye Sparekasselov at 4. Okt. 1919 krævedes nogle
Forandringer, der dog heller ikke er betydelige.

SPAREKASSENS SENERE LEDERE
Sparekassen har haft følgende Formænd;
Sognefoged Kristen Madsen, Gammelby, 1867—81.
Lærer J. P. Jørgensen, Vejen, 1881—86, 1888—95, 1904—1909.
Gaardejer Johannes Lauridsen, Grønvang, 1886—88.
Lærer Bendix Madsen, Vejen, 1896 —1904.
Lærer, Gaardejer, L. K. Birkedal, 1904—14.
Gaardejer Anders Andersen, Gammelby, 1915 —
Af disse Mænd har Kr. Madsen arbejdet ved Sparekassen ialt
20 Aar, idet han 1881—86 var Revisor; Lærer Jørgensen 41 Aar,
nemlig lige fra Kassens Oprettelse 1867 til sin Død 1909 med
Undtagelse af det ene Aar 1895 — 96, nemlig 1867—81 som Re
visor, siden ialt 17 Aar som Formand og Resten af Tiden som
Bestyrelsesmedlem. Den lille Ferie, som han fik i 1895—96, var
næppe ønsket fra nogen Side, men var af den Slags tilfældige
Overraskelser, som enhver Generalforsamling kan bringe. Johannes
Lauridsens Deltagelse var kun kortvarig, men ret betydningsfuld,
idet han, sammen med Ebbe Madsen og Hans Olsen, traadte til og

Johannes Lauridsen

Bendix Madsen

L. K. Birkedal
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støttede Kassen under meget vanskelige Forhold, ligesom han
ogsaa formulerede de enkelte nye Ting i Vedtægterne, som skulde
blive Grundlag for Fremtiden. Ogsaa Bendix Madsens Arbejde
1892 —1904, deraf de 9 som Formand, fik megen Betydning, især
for Arbejdets Orden og Fasthed, hvad der bl. a. giver sig Udslag
i en ganske anderledes saglig og udførlig ført Forhandlingsprotokol,
end man indtil da var vant til.
Af Forretningsførere har Kassen det første Aar kun haft to,
nemlig Gaardejer N. J. Thomsen 1867 — 85 og Gaardejer og Sogne
foged Ebbe Madsen, L. Dalgaard, fra 1886 til sin Død 1918. —
Den første var en velbegavet Mand, som forstod at føre et Regnskab

J. P. Jørgensen

Ebbe Madsen

tilstrækkelig til Lejligheden, og han var heller ikke bange for at
ofre Tid og Arbejde paa Sagens Fremme. Det blev dog Ebbe
Madsen, der fik størst Betydning for Kassens Udvikling. Man tager
næppe fejl, naar man tilskriver ham i al Fald en stor Part af
Æren for Kassens rolige og støtte Gang; endog igennem ret van
skelige Perioder, og ingen har som han holdt de ideelle Synspunkter
i Ære, hvorunder Sparekasserne begyndte deres Virksomhed. Han
kunde være ret haard overfor Kreditorer, som vedblivende var
uefterrettelige, og lige saa afvisende han kunde være over for
Folk, som han havde mistænkt for at ville spekulere eller paa
anden Maade misbruge de laante Penge, lige saa imødekommende
var han, hvor han saa, at der kunde gives Hjælp til Selvhjælp.
Næst efter Lærer Jørgensen er han ogsaa den, som har været længst
i Sagens Tjeneste, ialt 32 Aar, og disse to bør nævnes sammen

Poul Bjerge

P. J. Pedersen

Lærer Hansen
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som dem, der har baaret en væsentlig Del af de 60 Aars Arbejde.
Som de begge viste sig som det Almenes trofaste Tjenere i Brugs
foreningen var de det ogsaa i Sparekassen.
I 1911 antog Ebbe Madsen som privat Medhjælper Frk. Maren
Jensen fra Vejen, som blev ham en meget paalidelig og dygtig
Støtte ved det stadig stigende Arbejde, og navnlig i E. M.s sidste
Aar, da Helbredet svigtede, var det af megen Betydning. I 1919
blev Maren Jensen ansat som fast Bogholder og har altsaa nu ar
bejdet ved Sparekassen i 16 Aar.
Af andre Bestyrelsesmedlemmer kan der være Grund til at
nævne Bestyrer i Brugsforeningen P. J. Petersen, som var Revisor
1887—94 og Medlem af Bestyrelsen fra 1909 til sin Død 1926.
Ogsaa han har altsaa en lang Tjeneste at se tilbage paa, ialt 24
Aar. Højskolelærer Poul Bjerge sad i Bestyrelsen i 16 Aar 1895 —1911,
og den nuværende Formand har været Bestyrelsesmedlem siden
1902. Ogsaa nuværende Bestyrelsesmedlem, Købmand Rasmus
Laursen, har en anselig Aarrække i Kassens Tjeneste at se tilbage
paa, idet han var Revisor 1896—1909 og i Bestryrelsen fra 1915.
Gaardejer Jens Sørensen, Askov, fulgte efter Poul Bjerge i
Bestyrelsen og har altsaa nu ligeledes arbejdet ved Sparekassen i
16 Aar. Endvidere har følgende Mænd været Medlemmer af Bestyrelsen
i kortere eller længere Tid: Anders Blok Jessen, P. C. Schmidt
(Baungaard), Hans Jokum Lauridsen, Elias Junker, Hans Olsen (Baungaard), Mads P. Lauridsen, W. Werenberg, alle af Vejen, og N. J. Han
sen og S, Klausen fra Læborg. Endelig bør nævnes afdøde Lærer
Hansen, Læborg, som sammen med Lærer Jørgensen var Revisor
fra Kassens Oprettelse til 1886.

Den nuværende Bestyrelse bestaar af følgende Mænd:

Anders Andersen, Gammelby, fra 1902.
Jens Sørensen, Askov, fra 1911.
Rasmus Laursen, Vejen, fra 1915.
Niels Ebbesen Grue, Vejen, fra 1919.
Niels Pihlkær, Taborgaard, fra 1926.
Det er bleven fast Tradition, at af disse skal tre, Kassereren
iberegnet, være fra Vejen, en fra Malt og en fra Læborg.
Som før nævnt havde de Lønninger, Sparekassens Arbejdere
hidtil havde modtaget, d. v. s. omkring Aarhundredskiftet, været
ret beskedne, idet de vanskelige Tider i 80’erne og 90’erne havde
holdt igen. Først ved Generalforsamlingen 1903 blev en Forhøjelse
vedtaget, for Formandens Vedkommende fra 200 Kr til 400 Kr.

Anders

Andersen

Jens Sørensen

Rasmus Laursen

Niels Pihlkær

Niels Ebbesen Grue

Maren Jensen
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(dog mod at han overtager en Del af Regnskabet), Næstformandens
fra 150 Kr. til 170 Kr., de to andre Bestyrelsesmedlemmer, der
møder paa Kontordagene, faar 90 Kr. aarlig, Revisorerne 250 Kr.
aarlig til begge (før 200 Kr.). Kassereren faar som hidtil 1000 Kr.
Der er paa dette Tidspunkt to Kontordage ugentlig. Efter en min
dre Forhøjelse 1906 sker ingen Forandring før man var flyttet ind
i den nye Bygning og havde begyndt at have Kontordag hver Dag,
da maatte jo ganske naturlig Lønnen forhøjes betydeligt. Ved
Generalforsamlingen 1910 blev Kassererens (Ebbe Madsens) Løn sat
til 2600 Kr., Formandens til 700 Kr., Næstformandens til 500 Kr.
og de to andre Bestyrelsesmedllemmers til 250 Kr., ialt 4300 Kr.
Revisorerne faar samtidig deres Løn forhøjet til det dobbelte, 250

L. P. Pedersen

Jens Thorsen

Kr. hver. Naar undtages en mindre Forhøjelse for Formand og
Kasserer 1913 forblev Lønningerne nu paa dette Standpunkt til et
Par Aar efter Krigens Begyndelse. Men da Omsætningen jo i den
Tid steg meget stærkt (og stærkere end nogen Sinde i Sparekas
sens Historie) og dermed Arbejdet, saa kom der paa Generalfor
samlingen 1916 Forslag frem om at forhøje Lønningerne. Naar man
imidlertid ved denne Lejlighed paa Forslag af Købmand Peder
Lauridsen valgte den ejendommelige Udvej at betale en Del af
Lønnen i Tantième, nemlig 10 °/0 af Kassens Overskud, hvad man
fremdeles bibeholder (1927), saa er det dog vist et Spørgsmaal, om
denne Lønningsmaade er i Overensstemmelse med Sparekassens Idé.
I de følgende Aar steg Lønnen fremdeles lidt, men var dog efter
Tidens Forhold temmelig beskeden, selv Tantiémen iberegnet, som
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laa mellem 1200 og 1600 Kr. Endnu i 1919 — 20 androg den ikke
mere end ialt godt 8000 Kr.
600 Kr. til Revisorerne. Men da
Priserne vedblev at stige nødtes man atter, i 1919, til at forhøje
Lønningerne, som nu kom op paa ialt 12000 Kr.
Tantième,
foruden 800 Kr. ialt til Revisorerne.

SPAREKASSENS LOKALER
Til 1880 holdtes alle Generalforsamlinger i Vejen Kro. Derefter
skiftes Kroen og Skolen nogle Gange til at give Plads for disse
Generalforsamlinger, indtil man holder sig til Skolen alene, i al
Fiild til 1886. Derimod havde man Forretningslokale, som vel kun
var en privat Stue, hos N. J. Thomsen, saa længe han var Kasserer,
nemlig til 1886.
Dette Aar blev baade Ge ieralforsiimiinger og Forretningsarbejdet
flyttet til det nybyggede Øvelseshus, som laa paa den nuværende
Sparekassebygnings Grund, hvor Sparekassen saa havde sit Hjem
til 1897. Huslejen var de første Aar 50 Kr. og steg siden til 75
Kr. til sidst til 100 Kr. Ogsaa paa Inventaret, som hidtil blot
havde bestaaet af et Par Pengeskabe, maatte der nu ofres lidt mere;
det er i de følgende Aar, forøvrigt helt til 1909, opført med om
kring 500 Kr. Fra 1894 blev der holdt to Kontordage om Ugen.
Da Lokalerne i Øvelseshuset blev for sinaa, var der i 1896
Tale om at bygge selv, og efter en Bestyrelsesbeslutning af 31.
Oktober, blev der indkrævet Tilbud, baade paa en Lejlighed (til
Leje) og en Byggegrund. Da disse sidste, hvoraf der kom to, ikke
rigtig passede Bestyrelsen, og det lod til, at man kunde leje lige
saa billig, saa modtog man et Tilbud fra P. L. Oxenvad, Gæstehjemmet, om Leje af Lokaler fra 1. Novbr. 1897 og 10 Aar frem
i Tiden, idet Oxenvad forpligtede sig til at indrette et passende
Kontor med Venteværelse for 150 Kr. aarlig.
Her havde Sparekassen saa sit Hjem til 1909, da det endelig
blev Alvor med Byggeriet. Der blev i den Anledning 15. April
1909 afholdt ekstraordinær Generalforsamling med Byggesagen som
eneste Punkt paa Dagsordenen. — Efter at Kassereren, Ebbe Mad
sen, havde gjort rede for Kassens Stilling, blev det enstemmig
vedtaget, at der skulde bygges. Derimod var Meningerne meget
delte m. H. t., hvor Bygningen skulde ligge. Ved en skriftlig Af
stemning blev Resultatet, at 27 stemte for Pladsen, hvor det da
værende Øvelseshus laa, 18 stemte for „Torvet“. — Ved et Bestyrel-
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éesmøde 7. Maj blev fremlagt Tegninger af Niels Ebbesen Grue, og
da man ikke havde noget væsentligt at indvende mod dem, saa
blev det vedtaget, at der efter Grues Tegninger, Beskrivelser og
Konditioner skulde udsendes Indbydelse til Haandværkere i Malt
og Vejen om at indgive Tilbud paa den nye Bygning inden 1. Juni
1909. — Ved et Møde 3. Juni vedtog Bestyrelsen at modtage alle

Sparekassens Bygning

de laveste Tilbud: Murerarbejdet Hans Larsen, Malt, 6000 Kr.,
Tømrerarbejdet Mads Andersen, Vejen, 3050 Kr., Snedkerarbejdet
S. Willadsen, Vejen, 2056 Kr., Malerarbejdet C. Madsen, Vejen,
687,53 Kr., Glarmesterarbejdet J. P. Jensen, Vejen, 426 Kr.,
Blikkenslagerarbejdet 298 Kr., ialt 12,517,53 Kr., mens N. E. Grue
blev antaget som Tilsynshavende ved Arbejdet for 2 % af
Byggesummen.
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Allerede 2. August 1909 hejstes Kransene paa den nye Bygning,
og Indflytningen skete samme Efteraar. Lejligheden oven over
Sparekassens Lokaler beboedes af Ebbe Madsen fra 1. November.
Udgifterne til den nye Bygning kom ialt op paa 18,860 Kr. 19 Øre
foruden Malerarbejdet (ca. 800 Kr.) men iberegnet Købet af det
gamle Øvelseshus (3000 Kr.), Elektriker- og Smederegning, Arkitekt
honorar, Støbegods, Køb af en Brandgavl, en Jerndør til det brand
fri Rum m. m. — I Anledning af den nye Bygning blev der paa
Hansens Hotel i Vejen 26. Marts 1910 holdt en Festlighed, hvortil

Sparekassens Ekspeditionslokale

alle Garanterne med Hustruer og Bygningens Haandværkere var
indbudt. Mange Taler og tre Festsange livede op ved Gildet.
I 1922 blev opført et Brændsselskur til ca. 3000 Kr., i 1924
anskaffet Inventar for ca. 3000 Kr. og indlagt Varmeapparat til
ca. 8000 Kr., og naar altsaa disse Ting tilsammen har kostet henimod lige saa meget som hele Bygningen, er dette et stærkt
Vidnesbyrd om, at Tiderne er andre.
Ved Indflytningen i de nye Lokaler begyndte man at holde
Kontor hver Dag, idet to Dage om Ugen længe havde været for
lidt. Samtidig forandrede Sparekassen Navn endnu en Gang, idet
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„Vejen—Læborg og Omegns Sparekasse** ved en Generalforsamlings
beslutning af 31. Aug. 1909 blev forandret til „Vejen Sparekasse**.
Firmaanmeldelse under det nye Navn skete i Statstidende 3. No
vember 1909.

Vil vi nu til Slutning spørge: hvilken Sikkerhed yder Kassen
Sparerne for de efterhaanden ret store Midler, man betror den?
Saa ligger det jo nær først og fremmest at tænke paa den finansielle
Sikkerhed, og maaske tænker de fleste udelukkende paa den. Der
er da først den af Garanterne sikrede Garanti, som er den ældste
Sikkerhed, og som man altid, saa længe en Sparekasse ikke har
noget videre af Reservefond, har lagt stor Vægt paa. Den er nu
i Vejen Sparekasse 20,000 Kr. sikret af 100 Garanter (efter Skik og
Brug er nu 50 af disse fra Vejen, 25 fra Malt og 25 fra Læborg) med
200 Kr. hver, og denne Størrelse har den haft i den sidste Halvdel af
det Tidsrum, her er Tale om. Pengelig set betyder en saadan Garanti
jo imidlertid ingenting, naar Indlaanene kommer op i Millioner, og
naar man alligevel i Vejen Sparekasse, som i alle andre Sparekasser,
fastholder dette gamle Grundlag, saa er det heller ikke Pengene
men mere Mændene, som Tilliden skal samle sig om. Og skønt i
og for sig enhver kan blive Garant, naar hans Tur kommer, saa er
det dog en selvfølgelig Forudsætning, at Vedkommendes hele Stil
ling maa være saadan, at han føler Ansvaret lige saa vel som han
i paakommende Tilfælde vil ofre Pengene. Thi man maa huske,
at han ikke blot er Garant med saa og saa stor en Sum, men han
er samtidig Medlem af den Forsamling, der med sine Stemmer styrer
Sparekassens Anliggender, og nu er dette sidste saa langt det vig
tigste, — ja i Forhold dertil betyder Pengegarantien saa at sige intet.
Og en lignende Betragtning kan gøres gældende m. H. t. Reserve
fonden og andre Sikringsfonds. Thi ganske vist er Reservefonden
i Vejen Sparekasse anselig og stor nok til at klare adskillige Van
skeligheder. Men til syvende og sidst er det dog Tilliden det kom
mer an paa, først til den egentlige Ledelse og i videre Forstand
til hele Garantkredsen. Og her kan man vist trygt sige, at Vejen
Sparekasse kan staa Maal med de bedste. Der blev ved de bitre
Erfaringer, man gjorde i 80’erne, skabt en Tradition m. H. t. Omhu
og Forsigtighed i Ledelsen, som aldrig siden er fravegen.
Her er selvfølgelig set bort fra Tilfælde, hvor der af en eller
anden Grund, truende Krig, en voldsom Pengekrise ell. lign., skabes
en Panikstemning, mod hvilken ikke den bedste Ledelse eller nok
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Saa solide Fonds forslaar. Og da vi forholdsvis nylig har været
ude for noget af den Slags, saa kan der vel være Grund til at
omtale dette til sidst. Det var jo egentlig Sparerne selv, der
her skulde holde igen, idet man jo kan sige sig selv, at ingen
Sparekasse kan faa sine Udlaan hjem i Løbet af hverken Dage eller
Uger. Men den sjælelige Uro viser sig desværre i slige Tilfælde
stærkere end al Fornuft, og der maa derfor nødvendigvis gribes
ind fra anden Side, for det meste af Landets Regering. I 1914
skete det derved, at ingen Sparer kunde faa udbetalt mere end
200 Kr. ugentlig. Og snart var der Ro igen. Men ingen kan
garantere, at Vanskelighederne altid klares saa let, og den som attraar
den fuldkomne Sikkerhed, eller da en Sikkerhed han selv har skabt,
maa altsaa helst gemme Sølvet paa Kistebunden ligesom i gamle
Dage.

